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34. Na rozlouenou.

Byla sobota, a byla to poslední Nanynina so-

bota v šití u sleny Pazderkovy. Dnes rozlouí

se s dobrou slenou Agátou, se všemi družkami,

a odejde, aby se tam nikdy nevrátila. Pijde snad

nkdy, jako host, teba jako zákaznice, ale již ne-

zasedne v ten dvrný kroužek švadlen jako tova-

ryška, jako pouhá Nanynka. Dnes nevstoupila do

dílny vesele jako jindy; mlky pisedla ke svému

stolku, mlky se chystala ku práci. A když ped
ní mistryn položila jakýsi spíchnutý živtek a

ekla: „Nemžu jí pomoci, Nanynko, ale tohle

mn musí dodlat — v pondlí nám už nepijde

a jinému to dát nemohu, to je její specialita," —
tu teprv jí nebylo do smíchu.

„Pišla bych, sleno, s radostí bych pišla,

potebujete-li mne ješt."

Chvl se jí hlas, a chvlo se v ní vše, když

to pronášela.

„Ne, ne, Nanynko," odpírala slena Agáta.

„Jenom tohle — na tom nejvíc záleží. S ostat-

ním 5Í již poradíme. Tohle je jen pro její prsty."



Nanynka se chopila kusu a do poledne byla

hotova.

„Tak, dít," ekla slena, „pkn dkuju. ~
A nezapomnla, že odpoledne taky ješt musí

pijít, a doslouží do poslední chvíle. Je to pro

poádek."

„To se ví, že pijdu," ekla Nanynka hor-

liv. „Jak jinak bych mohla!"

„Tak, tak, Nanynkb. Ale hodinku jí peoe

odpustím — dnes mže pijít až ve ti."

„Pro to, sleno?"

„Protože je to naposled. Njaká výminka

musí být. Jak povídám, dnes až ve ti, Nanynko."

A jak se Nanynka otoila po svém paletku a

klobouku, pelétla slena Agáta všechny ostatní

tovaryšky úsmvným pohledem a významn za-

mžourala. Tovaryšky optovaly ten pohled na zna-

mení, že rozumjí, aniž Nanynka co zpozorovala.

Prodloužená ta pestávka polední skoro jí

byla zdlouhavá. Práv dnes byla by tam ne j ra-

dj zstala pes obd, nechtla však jednati na

odpor slen Agát. Na novomstské vži práv

odbíjela tetí hodina, když Nanynka vstupovala

do krámku a z krámku do dílny.

Jaké pekvapení tu na ni ekalo! To nebyla

švadlíská dílna, to byla svtnice jako z jiné do-

mácnosti vypjená. Po njakém šití, po rozkla-

dených, rozešitých kusech ani památky. Podlaha

byla ist, umetena, všechny ostižky peliv se-



brány. Veliký stl uprosted dílny, na kterém

jindy slena Agáta pikrajovala, byl pokryt staro-

dávným fialovým ubrusem, ješt z výbavy Agá-

tiny nebožky matky, na nm stála váza s velikou

kyticí a kolkolem byly rozestaveny šálky na ká-

vu. Po jedné stran vázy byla na okrouhlé míse

erstvá bábovka, posypaná hust cukrem a vonící

vanilkou, po druhé stran veliký nmecký kolá,

na nmž bylo vrchovat sladké jíchy. Kolem sto-

lu židle, za židlemi stály tovaryšky podle svých

šarží, vykávajíce již Nanynky. Byly sváten od-
ny a každá mla na adrech malou kytiku. Keslo

v ele stolu bylo pipraveno pro slenu Agátu,

židle po její pravici pro Nanynku. Tu stál nej-

parádnjší Agátin šálek, z nhož slena pívala

jen ve významné výroní dny a veliké svátky.

Dnes byl uchystán pro nevstu, kterou mezi se-

bou mly naposled.

Nanynka vstoupila a rázem pochopila: ho-

stina na rozlouenou! Proto musila pijíti o ho-

dinu pozdji, aby ostatní mly dosti asu vše

zchystati

!

Neho takového se nenadálá, ani potuchy ne-

mla. Te vidla jen velikou kytici na stole, vi-

dla kytiky na adrech tovar>'íšek svých, pipa-

dala si jak obklopená samými družikami a ne-

mohla se ubrániti pekonávajícímu dojetí. Nikdo

slova nepromluvil, a toto ticho jen zvyšovalo

svátenost výjevu v prostoe, naplnné jindy od

rána do veera samým repetním, vyprávním, las-
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kováním a pozpvováním — nkdy i drobnou vá-

dou, když mistryn Agáta na chvíli odskoila.

Bylo na ase, že z pokoje svého vstoupila

vážn slena Agáta, provázená uednicí Marou
a pinášející na táoe konvice s kávou a smetanou.

Ihned postihla zavládnuvší náladu.

„Nu, oo to? Stojíte tu všechny jak u kata-

falku! Honem, Nanynko, shodila to se sebe, sedla

si, a vy ostatní taky. Betyno, podávala mi šálky,

pkn po ad, a trochu allegro, holiky, ták!"

Jejím píchodem, jejím oslovením zmnila se

rázem smutená nálada v rozpoložení veselejší.

A ješt více snad úinkovala na ivy dvat vn
silné kávy, kterou se dílna naplnila. Když slena

Agáta své tovaryšky astovala, nikdy neskrblila,

to znaly starší její dlnice ze zkušenosti. A když

astila, na tu chvíli nebyla zamstnavatelkou, ný-

brž pravou štdrou hostitelkou a jako matkou

veškeré té mladé eládky, ostýchavé i prostoeké,

skromné i divoké. To nebyla káva modraka, slé-

vaná z cikorky a sbíraného mléka. Tu bylo pi-

dáváno „fíkové' jen pro barvu a smetana bývala

s máslovým škraloupem, že v nm lžika stála.

Naproti tomu zas takovéto chvíle bývaly do-

bré slen Agát náhradou za vše, eho jí život

nedopál. Byla starou pannou, ale bylo v ní mno-

ho jievybitého mateství. Všechny ty „ulinice", jak

jim nkdy v dobrém rozmaru a žertem íkávala,

byly jí tu jako vlastní rodina, a nejedná z dívek

lpla na ní více než na vlastní mám. Doma bývá-
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ly kiky, mrzutosti, u sleny Agáty slo vsc po

dobrém. Doma padla mnohá herda do zad, slena

Agáta psobila draznji pouhým slovem. Ani

nejdivoejší uednice neodnesla nikdy rány. Ale

nebylo-Ii s takovým nezbedou v sukních naprosto

poízení a ekla-li slena Agáta v sobotu veer:

„Tak ví 00, Pepino (Maryno, Terino), když s ní

není porady, mže zstat v pondlí doma a k nám

už nechodila!*' — bylo to potrestáním nejtžším,

byl to tém ortel. Tu i nejpaliatjší, nejvzdor-

njší spratek padl na kolena a prosil za milost.

A jestliže slena Agáta rozsudek svj odvolala,

pak se každá žába mla na pozoru, nebo podruhé

odpuštno nebylo.

Nanynka zasedla na vykázané místo. Betyna

Havránkova, kterou matka Kulichová podezírala,

že ujídá posnídávky a svainy její dcei a nazý-

vala ji proto mlsnou kozou, postavila ped ní

památný šálek s kávou, jiná podala bábovky, a

Nanynka se vzchopila, aby si z cukenky na stole

osladila.

Tu jí slena Agáta zadržela ruku.

„Pokala, Nanynko."

A te se blížila vyouhlá Betyna s druhou

nejstarší tovaryškou, Oustynou. Ob picházely

rozpaitý, s neobvyklým výrazem na tváích. By-

la to deputace všech švadlenek Agátiných. Bety-

na nesla na malém tácku blyštivou, z brusu novoH

cukenku, na pohled stíbrnou, která byla po kraj

naplnna cukrem.
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„Sleno Nanynko/' mluvila Betyna, „prosíme

vás, abyste si osladila z téhle cukránky, a pro-

síme, abyste tuto malikost pijala na památku do

své nové domácnosti od nás všech kamarádek,

jak vám ji z upímného srdce podáváme. Pejeme
vám, abyste z ní sladila padesát let sob a mu-
žíkovi a celé rodin, a pejeme, aby vám by-

la "

Tu se Betyna zakoktávala, nemohouc vzpo-

menouti slova dalšího.

„— zdrojem sladkosti —" našeptávala Gu-

styna.

„— zdrojem sladkosti celého vašeho života

až do nejdelší smrti!" dohánla Betyna rychle

svj petržený proslov, a dodala: „Tak, milá sle-

no Nanynko!"

Nanynka se byla vzchopila, dívala se jak u vy-

jevení na blyštivou cukenku, na mluví deputace

Betynu, a tvá její novým a nenadálým tím pe-
kvapením se zardívala, ruoe se jí zachvívaly.

„Betynko, Gustynko," mluvila ze stísnného

hrdla, „kterak jsem si toho zasloužila!"

Její zraky letly taky po všech ostatních

dvatech, která na zvýšení slavného odevzdání

daru ješt stála.

Betyna postavila tácek s cukenkou ped Na-

nynku a podávala j ruku. Nanynka však jí obe-

mkla šíji, upímn družku políbila, a potom i Gu-

sty nu.
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„Dkují vám, dkuji — a všem vám, pítelky

milé. Pipravily jste mi radost, ale zárove lítost,

že jste si zpsobily takovou útratu. Jak se vám
odvdím !"

„Dávno jste se nám odvdila, Nanynko dra-

há, svým pátelských chováním vždy a ke všem,"

ekla Gustyna. „Jen tší-li vás to. My jsme si na-

lámaly hlavy — a kdyby nám nebyla poradila

tamhle slena —

"

Nanynka pohlédla vdn na slenu Agátu.

Agáta se usmála.

„Je to nádobíko, kterého mladá hospodyka
vždycky mže potebovat — vždy bude taky

nkdy mít visitu, Nanynko. — Ale te už sed-

nte, dvátka, a svate. Vystydlo by vám."

Židle zarachotily, dívky usedly. Betyna po-

souvala mísu s koláem, švadleny chápaly se

úkrojk a chut se daly do kávy. Tšily se na to

celý týden, ode dne, kdy slena Agáta tuto hos-

tinku byla opovdla. Hlavn se na to tšily ode

dneška rána, a nejedná se v poledne ani ádn
nenaobdvala, jen aby do sytá užila svainy Agá-

tiny.

V tom ruchu naklonila se Agáta k Nanynce

a mrsknuvši oima po cukence zašeptala:

„Je to pravý Christofi, Nanynko, paížský
— to je jak stíbro, nikdy nezerná, a když

trochu do modra nabhne, jen vlažnými mydlinka-

mi opláchnout, jirchou otít, a vždy bude jak

nová."
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Nanynka skromn a vdn pohlížela na dá-

rek — na první svatební dárek. Ach, to ma-

minka vykulí oi!

Lžiky cinkaly, šálky cvakaly, elisti praco-

valy, dvata o závod chroupala a popíjela, ne-

bo kynul ješt druhý a tetí šálek. Betyna bla-

hobytn se rozložila a pijímala gratulace souse-

dek i protjších, že to tak pkn vyenila. Vlast-

n však takovéto slavnostní proslovy nebyly jejím

oborem, vážné vci nesvdily jí. Betyna byla

ženským komikem v této malé švadlíské republice.

Nebyla vzorem ženské krásy, ani prostední. Byla

prosta žádoucích pvab ženských, postavy hnátité,

nemla skoro žádných bok, hrudník její byl plo-

chý, ústa široká, její nosík trel všeten a jaksi

uštpan. Ale mla hndé, živé, šibalské oi,

bohaté kaštanové vlasy a ku podivu hezké, malé

uši, jako z ruky mistrného sochae, pravá vábidla

k šeptání. Na její tvái vždy spoíval jakýsi po-

ouchlý a zárove dobrosrdený úsmv, který ji

inil píjemnou, ano roztomilou, zvlášt když jí

oi vnitním ohnm zazáily. A mla výbornou

pam a znamenitý hudební sluch. Její vášní bylo

divadlo, jejím eldorádem aréna na hradbách. Tam
chodila na poslední galerii za desetník. Živila sice

s bratrem sazeem chorou matku vdovu, ale šes-

ták na nedlní pedstavení vždy njak uškudlila,

mimoádn pivydlala, a každé pondlí pichá-

zela do šití s novými vtipy ze verejška, s novými

kuplety z Offcnbachových operet, které tehda by-
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ly lákadlem obecenstvu a spásou divadelní poklad-

n. Umla mluviti po Mošnovi, Frankovském a

Šamberkovi. Družky v šití íkaly jí taky „Kole-

natá", ne snad pro njaká zrdná kolena, nýbrž

pro její „anglickou fasonu" a snad proto, že jed-

noho dne — když slena Agáta vyšla na koupi

látek — zmizela na chvíli z dílny a pak vybhla

z vedlejšího pokoje v krátkých sukénkách, opá-

saná ervenou šerpou, a zatanila kamarádkám

balet ze verejšího pedstavení — á la slena

Hentzova, jak povídala, která byla tehda baletní

mistryní Zatímného divadla. Balet její psobil ta-

kovou komikou, že se dvata mohla smíchy potr-

hati. A toto „vystoupení'' mlo zstati hlubo-

kým tajemstvím, dovdla se o nm pece slena

Agáta, a po jejím pání a vyzvání musila Betyna

jednoho sobotního odpoledne zabaletit i pedprin-

cipálkou. Slena Agáta smíchem až slzela a z vd-
nosti pi veerním vyplácení mzdy tajn pidala

Betyn tvrtzlatník, ježto prý jí zpsobila lepší

zábavu než samo divadlo.

Taková byla Betyna. Pidejme k tomu, že jí

bylo devatenáct let a že pes hubenost svou a

pes domácí trampoty kypla radostným mládím.

Hoch vystídala za rok pl tuctu, ale pravého

milence nemla jediného. Byli to rytíi jen pro

spolenost, pro prvod na laciné výlety v blízké

okolí pražské nebo do arény, a byli to samí ka-

marádi jejího bratra, o dva roky staršího. Pravá

váše lásky a milosti ješt o ni nezavadila, což
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bylo v jejím skrovném postavení a starosti o mat-

ku vlastn darem nebeským.

„Mám-li se na nkoho dít, budu se dít na

sebe," íkávala svým družkám, „a ne abych n-
koho oblíkala!"

Vdla dobe z vypravování vrstevnic, že se

mnozí jejich rytíi dávají „oblékati", emuž arci

neslušelo vždy doslovn rozumti. Stailo, že se

kavalíi ti z vymozolených šesták svých panen

piživovali, že za sebe nechávali platit nedlní

útratu. A desítník byl v oích Betyniných štdrým

darem, zlatka jmním, desítka snem o emsi ne-

možném.

„Za to by mi frajer stál!" pohodila Betyna

vždy hlavou, pyšná, že zachovává svoji samo-

statnost a nezávislost na nikom. Zatím ješt srdce

její se neprobudilo.

Te byla ráda, že mla s krku proslov k Na-

nynce, a šila sebou na židli, jako by sedla na

jehlách. Nastával jí úkol, ponenáhlu se k nmu
chystala. Zábavný program tohoto milého sobotní-

ho odpldne byl její starostí. Mla za lubem nová

ísla.

Když bylo po tetím šálku kávy, povolil

ostych, dobré koení sleny Agáty úinkovalo.

Poátené vzájemné švitoení zmnilo se v hla-

hol, jenž vybuchoval asto v hluný smích. Chví-

lemi toliko utichal ten ruch, když v krámku za-

chestil zvoneek a kdosi ze sousedství picházel

nakoupit knoflík nebo kaloun, nití nebo jehel,
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což souviselo se živností sleny Agáty, Byly to

samé ženské návštvy. Takový kupec byl co nej-

rychleji obsloužen a prodavaka kvapem se vra-

cela do hodovny, aby nic nepromeškala.

Pozdji odpoledne Betyna zmizela od stolu

a vybhla za chvíli ze slenina pokoje v krátkých

dtských šatekách, pod nimiž vynívaly dlouhé

bílé cokované kalhotky, sahající až po ktky.

Copy mla svinuté v „koií zahrádku", uši byly

zakryty velikými šajtlemi. V levé ruce kytku, v pra-

vé šáteek. Již ten ústroj byl komický, nepomr je-

jích konetin k drobným šatekám popouzel k smí-

chu. Ale když se poklonila, jako by ji nalomil, a

pronesla písklavým hláskem : „Deklamace malé Pe-

piky" — tu všechny dívky vyprskly.

Betyna podruhé se nalomila, a jako zaražena

tím pivítáním a rozpaitá z tolika pohled pro-

nesla ješt písklavji:

„Dívka bez chyby! Báse od Boleslava Ja-

blonského :

Krásné dít! Všechny cnosti

srdcejemné spanilosti

bytost tvoje spojuje —— —

"

Podívala se pi tom na Nanynku, jako by to

oslovení náleželo jí, a snad i Betyna od poát-

ku tak zamýšlela. Nanynka se zapýila a pimhou-

ila v rozpacích oi, ježto pocítil?, že po tch
slovech taky zraky ostatních k ní zaletly, ale

hned zas k Betyn se vrátily. To bylo pro „ma-

lou Pepiku" Betynu vítaným vyrušením. Ško-

I. Herrmann, XXV. Vd«vky Naoynby Kulichovy. II. 2



brtla v deklamad, zakoktala se, znova s€ poklonila,

a jakoby nabírala do pláe, žalostným hlasem

pednesla

:

„Dívka bez chyby! Báse od Lojeslava Ba-

blonského

:

Krásné tíd! Všecny chnosti "

Dvata se rozesmála, a malá „Pepika", tím

teprv hodn zmatena, poínala znova a znova.

Pletla a motala slova i verše, páté pes deváté,

pokaždé jinak, a pískala stále plativji.

Pouhé dv sloky má „Dívka bez chyby,
pouhých deset verš, ale „malá Pepika" jich

odíkala alespo padesát a v líených úzkostech

jen se tásla, šátek do úst cpala, pocucávala na

nm, rozpomínala se, šklebila se v dtských ne-

snázích, až se zdálo, že má hubu od ucha k uchu,

a te již opravdové slzy jí tekly po tvái, jak

se do své úlohy vpravila.

Slena Agáta otírala oi smíchem oslzelé, Na-

nynka na židli až poskakovala, švadlenky eho-
tem se svíjely a zrzavá Terina s oima petéka-

jícíma bila pstí do stolu a kiela:
„Dost, Ježíšmarjá, dost — bude tu mokro!"

„Malá Pepika" se na konec žalostn roz-

breela a nanejvýš zdrcena se odplížila do sle-

nina pokoje, ale boulivý potlesk ješt nkolikrát

ji vyvolal na podkování.

^



35. Zeních také zavítal.

Betyna Havránkova byla nevyerpatelná a ne-

únavná ve svém taškáství. Po prvém úspchu,

když se byla zas pevlékla a na své místo usedla,

ztichla v líené a snad i pravdivé skromnosti „um-
lecké'^ jako by k sob nechtla další pozornost

upínati, ale za chvíli rozehrálo se zas celé její

tlo, oi blýskaly, tváe jen hoely, ramena poska-

kovala, ústa švadronila. Te se Betyna ukryla

v kout za oponou, poízenou nakvap z postelní

pokrývky pomocí smetáku, a pedvedla svou paní

domácí z Dlouhé tídy, starou šupavou a dý-

chávinou dámu, v rozmluv s jejím papouškem,

„Kdo pak to zde sedí v kleci?" ptá se stará

panic'

„Lóórrra!" skehotá papoušek.

„Co pak budeme mít k snídaní?"

„Cokko-ládu!" skehotá pták.

„Lórinka taky?"

„Fuji!" prská papoušek.

„Co pak je to!" hnvá se panika. „okoláda
— a fuj?"

2*
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„Když do ní panice kape z nosu!" skehotá

papoušek.

To se ví, že si takovéhle odpovdi Betyna

vymýšlela, že papoušek tolik mluviti neuml. Ale

žádoucí úspch se dostavil. Švadlenky se ehtaly.

„On je uliník!" káže domácí paní. „Za to

nedostane žádnou hubiku."

„To m nehne," šklebí se papoušek, „já si

namluvil nco lepšího — Kaenku od hejtman.

To je holka jako fík, a budeme mít spolu dti.

Kaenka už snesla vajíko."

„On je náramný nemrava!" zlobí se domácí

paní. „Od koho pak se tohle nauil?"

„Od mladého pána — máme Kaenku na po-

lovic!"

Te se ozývají rány, uražená ve svém synu

domácí paní tíská po prostoekém papouškovi

vším, 00 jí do ruky padne — Betyna mává ste-

vícem, z nhož se rychle byla vyzula — a v ten

hmot se mísí skeky zdšeného papouška, bití

kídloma a výkiky ptákovy: „Parrdon, parrdon!

^ Lóórra hodná! — Nechá Kaenku mladému
pánu celou!"

Švadlenky rozkoší z komedie jen ií.

Taky slena Agáta nemže se ubrániti smíchu,

ale aby bezuzdný ehot ponkud zkrotila, pro-

náší kárav:

„Naše Betyna zas má dnes roupy I — Kde
pak bere takovéhle vci?"
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Bctyna odestela oponu a s nejnevinnjší tvá-

í odpovídá:

„Já za to nemohu, sleno. Náš mladý pán

skuten chodí za Kaenkou hejtmanovic a paní

domácí mu hrozí, že ho vyddí."

„Tak si sedla zas ke stolu," pobízí slena

Ag-áta. „Já nevím, je-li tohle Nanynce vhod, když

tu s ní sedíme na rozlouenou . .

."

„Ale, sleno," ujala se Nanynka konejšiv

Betyny, „vždy je to naposled. Budu na Betynku

vzpomínat — kdybych mohla, vzala bych si ji

ssebou, to by mi bylo veselo."

„Tak ano, sleno Nany," vyskoila Betyna,

„pjdu k ní za chvu, ale a je to brzy!"

Nanynka zervenala jako karafiát.

Slena Agáta pokrila rameny a ekla k Na-

nynce:

„Tak ji vidla, ulinici, každé slovo je marné,

ta je nepolepšitelná !"

Betyna zatváila se jako zahanbena, pisedla

ke stolu a položila na nj ruce po zpsobu ma-
lých školaek, kladoucích dlan na škamnu ped
sebe. Ale roupy jí nedaly. Sedla tak jen chvi-

lenku, a náhle spustila vážn a kárav:
„Tak už ticho, dvátka, a hlete si každá

své práce, slyšíte?"

Te mluvila na pekvapení všech švadlenek

po slen Agát, jak hovoívala, když práv ne-
byla v nejlepší míre. Rády by se byly hlun
rozesmály, ale úcta k zamstnavatelce potlaila
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ten výbuch*. Skoro s jistou obavou oekávaly, jaK

to pijme jejich mistryn. A Betyna pokraovala:

„Už bylo dosti toho hihání a šplechtání.

Takhle bychom to nepotrhaly. — Podívejte se

na Nanynku, jak si hledí svého. Ta svoje peníze

vydlá, ba pedlá. — as k dílu, as k jídlu a

as na kratochvíli! A tu si necht na nedli, hol-

iky, ta je vaše. Ale i v nedli se máte chovat

solidn, abyste mi nedlaly žádnou hanbu. Slyší

tam ona, Betyno zatrápená?"

Dvata zakusovala smích a hledla po oku
na slenu Agátu, brzy-li vyhrkne. Ale slena Agáta

dívala se jenom na zbojnici Betynu, hryzla se

ve rty, aby sama nevyprskla, a naslouchala. Prá-

v te nesmí nezbednici vyrušiti, aby se neeklo,

že je nedtklivá.

„Tak, tak, holiky," pokraovala Betyna, na-

podobujíc vždy odvážnji slenu Agátu, „docela

nic sebou nevrte, a mi nezcucháte žín v ses-

lích. Vidím sice, že vám to hubami škube, ale

nic naplat, te musíte pracovat rukama, v sobotu

chcete každá své, to se rozumí. Chut k dílu,

dti. — Tuhle je život sleny Upejpavé, ten

musí být — Pepino, chopila se ho. A nezapo-

mnla kus V3T3Ustit, aspo o tyry ísla po stra-

nách — slena Upejpavá doufá, že v prsou po-

vykyne, když bude v život místa dost. Ták. —
Paní Ukašlaná si posledn stejskala, že mla ma-

lou turnýru vzadu — no- kdo pak za to mže,
že ji Pánbh tak stvoil — Gusty, vyšpendlila to
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pak hodn na té plátné opid (Betyna tak nazý-

vala modelovou loutku na zkoušení), a má pa-

nika turnýru podle chuti, vždy si to zaplatí.

Prý je lovk stvoen k obrazu božímu, ale kdy-

by nebylo krejových, to by bhaly pkné pozi-

tury po svt. — A Ježíšmarjá, ty flanelové

kalhoty pro paní starou od Fabián mají být

veer, dlá se chladno, do stolice prý na ni fuí,

stžovala si paní stará. Tak jsem je stihla jak na

balony, docela nic na nich nezakládala. Fando

— jak se paní stará ohne, všecko na ní popraská.

Té se nemusí na turnýre pidávat, ta je kolem

do kola samá turnýra od nátury "

Slen Agát potrhávalo každou žilkou v tvá-

i, oi jí mžikaly, petékaly.

„Je to hudrmanice, tahle Betyna!'* zvolala

v líeném rozdurdní. „O kom pak já takhle

mluvím? Kde to bere, ona skotáku?"

Betyna ani nemrkla a ekla zcela nevinné:

„To je tak zvaná parodie, sleno, to byste m-
la vidt v divadle."

„Vždy ona je taky uinná komediantka!

A já vždycky, myslila, že z ní bude dobrá šva-

dlena."

„A nejsem ?"

„No je, to jí musím nechat. Ale pro tu svou

hubu bude mít na svt mnohou mrzutost —\

pamatovala na m!"
Zatím co dvata štbetala, naklonila se sle-

na Agáta k Nanynce a pošeptala jí:



24

„Vlastn má ta holka náturu k závidní. Když

lovk pomyslí, jak u nich doma bylo, ani ne-

chápe, kde se to v ní bere. Ale povídám, ta by

mla hrát divadlo."

„Vždy ona ochotnií," odpovídala Nanynka

taky šeptem. „Je ve spolku, mají u Kléblat je-

višt, jednou v zim v nedli jsem ji vidla hrát,

— a byla ze všech nejlepší. Ani poznat jsem

ji nemohla."

Nanynka byla velmi povdna, že veškeru

pozornost poutala k sob Betyna ; obávala se zpo-

átku, že btude hovoeno o ní, o Novákovi, p jejích

vdavkách, a byla by se ostýchala. Ješt Betyna

zazpívala kuplet z Princezny Trebizondy a potom

s nesmírným úspchem pedvedla kapitána Bra-

marbasa s jeho opšalými dragouny z Bandit.

Arci se jí nedostávalo bezedného basu pán Mu-

silova, ale její posluchaky byly u vytržení.

Zábava plynula, as utíkal, Nanynka pošilhá-

vala po hodinách. Schylovalo se k veeru, ml
pro ni pijíti Novák, a mohl tu býti každé chvíle.

Zamýšlela Nanynka pvodn, že se u sleny

Agáty odpustí veer o pl hodiny díve, což nyní

nemohla uiniti, aby nezmaila zábavu. A Jindra

snad eká ... I byla stále roztržitjší. Dnešní-

ho veera chtla s Novákem promenovati až do

tmy. Dnes již mže jí potkati kdokoli, ano dnes

ji mže vidti celý svt. Je jejím ženichem, od

zítka za týden bude jeho panikou — dnes chtla

se jím pochlubiti a zapyšniti ped celou Prahou.



v krám zacinkal zvoneek, njaká dívka si

picházelo pro paletko, které jí bylo na nedli

slíbeno. Radostn s ním odcházela. A jen vyšla

z krámu, vlítla do dílny Terina všecka udýchaná.

Hledíc po oku na Nanynku, oznamovala slen
Agát

:

„Sleno, u masných krám pechází njaký

pán a poád se k nám dívá "

ekla „njaký pán", ale dobe vdla, kdo

to jest.

Nanynka se zapálila.

Betyna vletla do krámku, odhrnula cíp zá-

clonky na sklenných dveích, vyhlédla, a sko-

kem byla zpátky.

„Kristáka!" vykikla. „Sleno, to je on —
Nan^ynin pan ženich — a si pro ni pijde!"

A tásla se dychtivostí, jakoby ho byla celé

odpldne vykávala.

Slena Agáta pohlédla na Nanynku, zdvihla

se vážn, vyšla z dílny, z krámku, a tu kráel

Novák práv proti dveím.

Slena k nmu popošla, uklonila se a zvala:

„Nerate se hnvat, ale zpsobil byste nám
potšení, kdybyste na chvilku vešel. Louíme se

s Nanynkou, uvidíte, kde nkolik let pracovala

a kde byla dobe schována. Potom se Nanynka

oblékne a nebudeme ji zdržovat. Prosím!"

Pronesla své pozvání zpsobem, že Novák ne-

mohl odmítnouti, a jej to uvádlo v rozpaky.
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že «i pál, aby radj byl ekal na druhé stran

masných krám.

Slena jej vpustila naped, potom i krámkem,

a vstupujíc v patách za ním, pelétla vážným a

výstražným pohledem všechny dívky v díln, jako

by napomínala: Te žádné hlouposti, dvata!

Ani toho nebylo teba. Švadlenky již stály

za svými židlemi jako pny a byly taky plny

ostychu. Návštva muže v této místnosti byla n-
ím nevídaným. Pokud pamatovaly, krom nja-

kého emeslníka nikdy tu pána nevidly. A že

to byl ženich — ženich jedné z nich, dodávalo

vstupu jeho cosi tém slavnostního. Každá se

lehounce zachvla pi pomyšlení: Pijde-li sem

nkdy za mnou i mj ženich! — A krom toho

to byl uitel. Dvatm se zdálo, že má njakou

zái kolem hlavy. To byl lovk jako z jiného

svta, když jej srovnávaly se svými rytíi.

Novák se poklonil, popál dobrého veera,

potom pistoupil k Nanynce, políbil jí dvorn
ruku.

Nanynka všecka zapýená skoro jen šeptem

jej uvítala, a její pohled jakoby odprošoval: Ne-

hnvejte se, za tohle já nemohu. — A náhle

z obavy, aby nenastala njaká trapná pomlka,

chopila se cukenky ped sebou, povznesla ji k No-

vákovi a honosila se:

„Pohlete, Jindro, co jsem dostala od svých

družek — tak mé pekvapily!"
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„To je roztomilé, pekrásné," pochválil No-

vák. „Sleny mají výborný vkus."

„Pane uiteli, prosím, sednte na chvíli," po-

bídla slena Agáta, „není-li vám naše spolenost

nepíjemná." '

Novák na sob cítil desaterý pohled. Uklo-

nil se.

„Ctná sleno, slyšel jsem o vás tolik milého,

že si jen vážím tohoto seznámení s vámi ; o vašich

sleinkách pak vždy jen vše nejlepší. A vás

i všechny ostatní prosím za odpuštní, že vám

Aninku odvedu."

Toto jeho proslovení všem náramn zalaho-

dilo. Švadlenkám se zdálo, že jsou v tu chvíli

o celou pí vtší a lepší, slena Agáta matesky

se usmála, potleskala Nanynce na rameno a ekla:

„Nerady se s ní louíme, vte tomu, pane

uiteli."

„Vím to, sleno, a je mi, jako bych se ním
prohešoval, že vám ji odvádím, ale bez ní ne-

bylo by pro mne života. Vy ztrácíte, ale já

drahou Anikou svou vše vyzískám. A vždy ji

neodvádím ze svta."

Slena Agáta zvážnla. Snad že té chvíle

všechna její minulost ped ní vystoupila, všechny

ty zapadlé dni tužeb a nadjí, kdy by taky byla

kohosi ráda následovala — a vše se zhroutilo.

Nepromluvila, jen ješt jednou pokynula, a No-

vák tedy usedl vedle Nanynky^
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Snad by te byla nastala trapná pestávka.

Ale bodrá skotaka Betyna zachránila situaci. Zmi-

zela z dílny hned, jak vstoupil Novák, do svtnice

za dílnou, a nyní picházela, pinášejíc na tácku

šálek kávy, kterou byla rychle zhála* S ipernou

úklonou postavila jej ped Nováka a podala mísu

s bábovkou:

„Snad nepohrdnete, pane uiteli. Škoda, že

jste nepišel díve, dokud bylo vše erstvé "

„A škoda, že jste nepišel, abyste byl vidl,

jak nám tu naše milá Betyna vyvádla!"

Slena Agáta pronesla to ne štiplav, nýbrž

vdn, že Betyna uinila, na sama hned ne-

vzpomnla. Byla v tch slovech pochvala pro Be-

tynu, i za to její dívjší vyvádní.

„To by pan uitel nebyl vidl docela nic,"

ekla Betyna, zdrželiv se usmívajíc. „To bych

se byla chránila."

„Co se zde dlo? O jsem to pišel?" vy-

zvídal Novák.

„To vám povím cestou," slibovala Nanynka.

Betyna sepjala ruce:

„Sleno Nanynko, snad byste to neudlala!

To bylo jen mezi námi dvaty — ale ped pa-

nem ženichem nesmíte m zahanbit."

Te to nebyla taškáská Betyna, jak se jevila

odpoledne. Tato slova pronesla Betyna jiná, po-

jednou vážná, a jak upírala zraky na Nanynku,

vzela v tom pohledu jiná duše. Byly, v Betyn
také jiné struny.
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Když o hodinu pozdji Novák odvádl Na-

nyniíu, objala ji slena Agáta a políbila tak vrouc-

n, jako by propouštla vlastní dceru.

Nanynka v upímném pohnutí utkvívala na

všech pedmtech v díln, tiskla ruku družkám,

švadlenky ji oelovaly, stíraly slziky s tváí. Nikdy

si Nanynka nepomyslila, jak tžké jí bude toto

louení.

Když vyšla s Novákem a kráela níže Širokou

ulicí, dlouho nepromluvila.

Posléze ekl Novák:

„Bude se vám tuze stýskat, Aniko?"

Nanynka vzhlédla k nmu, rozumla otázce.

„Jindro, budu s vámi. Ale nedivte se, že ne-

odcházím se smíchem. Louím se s milou slenou

Agátou. Kdybyste vdl, ím ta dobrá duše mi

byla! Mám ráda maminku, náramn ráda, vím,

že m má na svt nejradši — krom vás, Jindro.

Ale kdybych nemla naši maminku, chtla bych,

aby byla slena Agáta mojí matkou. V ní je

srdce, Jindro, srdce, jakých není mnoho ve sv-

t..."

<S»



36. Visita pán Dundrova.

\ 7 tu dobu, kdy ve švadlírn sleny Agáty Pa-
" zderkovy hlaholila domácí hostinka na poest

Nanyninu, zásluhou Betyny tak veselá, udala se

v jiném konci Prahy jiná visita, naprosto odlišná,

nepipravená a nehluná, dvrn ztlumená, rá-

zu zcela rodinného. Hlavní osobou této nepedví-

dané „slavnstky" — aniž sám se nadál — byl

pan Chrysostomus Dundr.

Víme, že pan Dundr, když vera v pátek

odcházel od Kulich, byl vyprovázen otcem Ku-

lichem, a že se pi tom Kulich zmínil o panu do-

mácím a jeho dcerách. A víme taky, kterak pan

Dundr po zmínce Kulichov nkolika jen slovy

projevil zámr, že se k domácím také podívá. Tý-

kalo se to nedlního dýchánku.

Na tu vc pan Dundr nezapomnl. Pipo-
menul si ji hned veer ješt, když se vrátil z ve-

selé spolenosti v Renthauze, a pipomenul si jí

pak i druhý den v úad.
Na visitu, kterou chtl u Myslíkovských vy-

konati, byla by slušela arci doba dopolední, mezi
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jedenáctou a dvanáctou. Ale byla sobota, a to

byl parný den nejen pro hlavní zastavárnu na No-

vém mst, nýbrž i pro filiálku na Malé stran.

Na nedli každý poteboval penz, a tu do praž-

ských zastaváren bylo zanášeno vše, eho kdo na-

zejtí nezbytn nepoteboval, aby bylo na ne-

dlní peeni. Naopak zase bylo horempádem vy-

pláceno, eho lidé na nedli potebovali, a to byla

hlavn zjevná paráda a rodinné stíbro. etízky,

prsteny, ženské jehlice, náušnice, píbory k jídlu.

Byly rodiny, jejichž stíbrné náiní putovalo co

týden do „amtu", vždy v pondlí, a v sobotu zase

vracelo se do rodinných pítruhlík, aby nazejtfí

posloužilo pi svátením obd. Vné sthování

takových nkolika památných kus z domácího

zaízení obstarávaly vzorné matky a hospodyn,

arci bez vdomí muž. Mnohý tatík, kdyby si

náhodou byl zamanul jísti stíbrem taky v n-
který den všední, nebyl by se ho dohledal, a drahá

panika byla by upadla v nejvtší rozpaky. Nkdy
z toho mohl býti rozvod.

Pro tento sobotní pekot ve filiálce pan Dundr
naprosto nemohl vypláchnouti z úadu dopoledne.

Nemohl však taky návštvu svou odkládati na

zítek, kdy úad odpoíval. Zítra by mohlo býti

pozd. Pan Oundr byl všímavý lovk a znal tro-

chu lidské nátury. Tomu ho nauilo jeho povolání.

Na poátku jeho kariéry byl mu fant jako fant a

hlavy v okénkách cenitele i kasíra zdály se mu
všechny stejné. Byl z toho všeho jen „ctlej pi-
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tomej", jak íkával. Ale znenáhla se nauil istí

v tch tváích, zjevujících se u zaskleného pa-

žení, pozoroval ruce, jež kladly zástavu na prkén-

ko, tu masité a hrubé, necitelné, tu zas upraco-

vané a zmozolené, tu tenké, kostnaté, chvjící se

ruce ostýchavých matek, vdov, starých sleen, ne-

mohoucích se rozlouiti s památným njakým šper-

kem, do nhož vkládaly nesmírnou cenu, ruce ten-

kých prst, jako ze samých nerv spletených.

A znenáhla pan Dundr z tch tváí, z tch rukou

a nabízených zástav i ze zástavních lístk, tuto

umolousaných a již se rozpadávajících, tuto pe-
liv složených a starostliv uchovávaných, uml
ísti jak ve slabikái. Jeho zrakm odestíraly se

ponenáhlu celé kroniky rodin lehkovážných a la-

buživých, pro nž byl jen dnešek a žádný zítek,

a zas rodin chudých, sklíených, plných ostychu

a studu, že musí taky s ním do zastavárny. Pi-

nášené fanty vyprávly historie rodi, dd, pra-

dd. Pan Dundr sám si nebyl vdom, z jakých

nahodilostí a nepatrných podrobností umí odhad-

nouti celého lovka. Náleželo to k jeho úadu,

rozumlo se to samo sebou. Tyto dlouholeté zkuše-

nosti penášel pak i do života soukromého, a má-

lokdy se omýlil. Ani se tím nikterak nehonosil. Jen

v kmužku známých prohodil asem : „Jo, jo, pá-

nové, kdo se chce vyznat v lidech, toho jen posa-

diti do zastavárny. Tam lovk prokoukne bylinu

života."

Tak i zcela správn usoudil, že jest nebez-



S3

peenství v prtahu, pokud se týkalo zdaru ne-

dlního dýchánku. Z njaké poznámky Kulichovy,

z nkolika slov paní Knedlhansové, z celé situace

vytušil, že teba získati domácí paní, aby obeslala

dýchánek taky svými slenami, aspo jednou z nich.

Na tom úastenství záleželo mu nejen proto, aby

„paní tetinka" Knedlhansová nebyla zahanbena,

ale aby taky sám neutrpl na reputaci. Tušil pod

hladinou njaké úskalí. Teba jednati bez odkladu.

Ve filiálce zastavámy bylo dnes jako v cule,

ale po hodin s poledne mírnil se nával, a než

udeila druhá, byly vyplacené základy vydány,

úadování skoneno. Pan Dundr zastavil se na

krátký obd u Montág, spchal dom, oblékl

zase verejší erný odv a chvátal na Nové msto.

K domu pana Myslíkovského pijede ve fiakru,

na tom se rozhodl, když se snášel ulicí Ostruho-

vou. Takový píchod vzbudí náležitý dojem. V tom

se pan Dundr vyznal. Ale fiakr z Malé Strany

až nkam do Kateinek stál by mnoho penz.

V tom byl pan Dundr honný praktikus. I krá-

el trpliv, odmeným pochodem, proplétaje se

ulikami Starého msta, dívaje se chvílemi na ho-

dinky. Však nékde na rohu Jené u svatého Ignáce

nebo ješt výše na rohu Štpánské najde prázdný

vz, který jej nkolik tch zbývajících krok za

malikost k cíli odveze.

U svatého Ignáce nezastal ani koského ko-

pyta, musil výše. Ale štstí mu pálo. Bylo asi

pl tvrté, když došel na roh štpánské. Tu se

I. Herrmano, XXV. Vdavky Nanyuky Kulichovy. li. 3
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kupila spousta lidí, zrovna ped kostelem nél ze

zástupu andlovy pohební vz, ped ním se kýval

kížek v rukou ministrantových. Se všech stran

sjíždly se povozy.

Pan Dundr pelétl adu fiakr a zamíil k po-

slednímu, nejúhlednjšímu. Cestou navlékl ruka-

vice.

„Máte chvilku asu?" oslovil koího.

Koí sotva že shlédl s kozlíku a odpovdl
mrzut

:

„Dy vidj, že sem na funuse!"

Pan Dundr svraštil elo, vytáhl hodinky, pro

všechno se podíval taky na vž kostela a ekl

lisen

:

„To vím já nejlíp', kde jste. Jsem tu taky.

V kolik máte funus?"

„No ve štyry hodiny!"

Toto ekl koí již mén mrzut. Pán je v er-

ném odvu, v cylindru, pán je nejspíš taky úast-

níkem pohbu — a možná, že je to pán od

msta nebo vbec od njakého úadu. lovk
nikdy neví.

„Tedy máte dobrou plhodinu asu," ekl

pan Dundr písn, „a já musím na chvíli jen tam-

hle do Kateinek — obrate!"

Povelel takovým zpsobem, že se fiakrista

již neodvážil ani slova námitky. Pan Dundr otevel

dvíka, vlezl do vozu, pibouchl dvíky a ekl je-

diné slovo:

„Forvérc!"
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Fíakrista mrskl oima na vž, uznal, že jest

opravdu asu dost, pomalu obrátil kon, vymo-

tal se s vozem ze zástupu, a než ubhlo pt minut,

byl na míst, ped domem pana Myslíkovského.

Když zmlklou ulicí zahrela prudkou jízdou

kola fiakru a když ped vraty rázem utichl dusot

koní i hrkot, vyhlédla z okna prvého patra ženská

hlava. Pan Dundr nezpozoroval toho. Sáhl pro

tobolku, podal koímu tyry šestáky, mávl rukou,

a povelel:

A vz hrel ulicí zpt.

Ve vratech pan Dundr podíval se po sob,

oprášil njaké smítko, které se na ve voze pi-

líplo, popotáhl kabát, utsnil všechny prsty ruka-

vic, sal cylindr a zase jej pevn nasadil, a stoupal

ku pedu. O minutku pozdji zazvonil v pate

u domácích.

Služka Tonika vyletla z kuchyn jak na

koni, odemkla.

„Pan domácí doma?*' otázal se host.

„Ne, prosím, milostpán odešel," znla od-

pov.
„A milostpaní?" znla další otázka.

„Milostpaní je doma, a sleny."

Pan Dundr sáhl pro visitku.

„Odevzdejte milostpaní, a že prosím za od-

puštní, že obtžuji. Že prosím o nkolik slov

rozmluvy."

Tonika kvapila s navštívenkou.

3*
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V pokoji nastal již ped tím rozruch hrkotem

povozu, jeho zastavením práv ped vraty, vy-

stoupením neznámého pána, jak slena Málka re-

ferovala. Nebo ona byla vyhlédla oknem. Te
pišla Tonika s visitkou.

Všechny ti dámy sedly práv u svainy.

Paní Myslíkovská sáhla po visitce, etla jméno

nahlas, i celý píslušný úední karakter pod ním.

„Kdo je to?*' otázala se slena Klotylda.

„To je jist ten pán, kterého fiakr dole vy-

klopil," zvolala Amálka.

„Tiše!" napomínala paní Myslíkovská šep-

tem. „Jméno je mi njak povdomé. Byl by to

snad ?*'

Byla všecka rozilena touto nenadálou ná-

vštvou v neobvyklou hodinu. Byla sice v istém

domácím župánku, ale pála si, aby vzela v ne-

dlním, tureckém, s velkými „esy", který k uví-

tání host byl píhodnjší. Mrskla oima po dce-

rách. Nu, jsou celkem v poádku. Jen pro boha,

co s tím nádobím tady na stole? Kéž by mla
kouzelný proutek, aby jediným švihnutím zmi^

zelo. Než na to nebylo asu. Nemohla nechati

pána ekat.

„2e prosím, aby pán vstoupil."

Tonika odkvapila a paní domácí vzchopila

se, rychle na sob urovnala župan. Slena Klo-

tylda chtla odejíti do vedlejšího pokoje. Zv-
davé Amálce ovšem se o tom ani nezazdálo. Dych-

tila zvdti, o bží.



„Zsta iu** povelela strun? panika. „Ob
tu zstate. Nevím, oo ten pán — — Vyndej

tu lžiku z kávy, polož ji na tácek. — Pozor,

máš vyhrnutou sukni."

Jedno napomenutí svdilo Amálce, druhé

Klotyld.

Vše to, píchod služin, otázky, vzchopení

s židlí, povely a napomenutí — vše se udalo

rychle, jako na divadle. Jen panika doekla po-

slední slova, jen slena Klotylda shrnula sukni,

bylo na dvee zaklepáno.

„Dále!"

A vstoupil pan Dundr. Poklonil se, uinil

nkolik krok k dám nejstarší, poklonil se opt-
n, chopil se její ruky, pooeloval ji.

„Milostivá paní!" poklonil se po tetí, a mír-

nji po tvrté taky slenám.

Jestliže se mohl njak pízniv uvésti, stalo

se tak tím políbením ruky. Na to byla paní

Myslíkovská velmi citlivá a dle toho odhadovala
lidi. Tolik vdla už te, že pan Dundr je velmi

inteligentní lovk.
„Milostivá paní, pedevším prosím snažn za

dobrotivé prominutí, ze picházím v nevhodnou
chvíli. Byl bych se osmlil pedstoupiti dopoled-

ne, ale bylo mi naprosto nemožno. Moje úední
povinnost mi trvá bez výjimky do dvou hodin.

Ale protože moje poslání netrpí odkladu, odva-

žuji se odpoledne. — Vidím, že milostivá paní a

sleny ráí svait. Snažn prosím, abysíe se ne«
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daly vyrušovati, abyste ráily usednouti zas k sva-

in. Vynasnažím se, abych dlouho nezdržoval.

Milostivá paní, snažn — snažn prosím!"

Prosba pán Dundrova byla tak naléhavá, že

panika bezdky uposlechla, usedla, díve než hosti

židli nabídla. Zatím se dovtípila Amálka, pisouvla

keslo, nutila pána, aby „vzal místo".

„Až dámy, až dámy " usmál se jemn
pan Dundr.

Usedly tedy sleny. A te teprv, odsunuv

zdvoile keslo své dále od stolu, aby nesedl

v blízkosti tak píliš dvrné, posadil se i pan

Dundr a položil cylindr na kolena.

„Jsem Dundr, milostivá paní. — Ano, ml
jsem již jednou est, ale na to se milostivá

sotva pamatuje. Je tomu pkných nkolik let, a

bylo to jenom na mžik. Tenkráte Albínka cho-

dila ješt do školy. Jsem totiž Dundr, poruník

Albínky Knedlhansovic — milostivá paní ví snad

aspo podle jména — poruník ped úadem,
arci, protože jinak paní tetinka Knedlhansová

vede všechno v poádku, a tak nebylo teba, abych

asto picházel. — Ale smím-li podotknouti —
dámám vystydne kiáva, a to bym velmi mrzelo, to

bych byl posekal dole . .

."

Kdokoli jiný a za jiných okolností byl by se

dosti nevhodn uvedl zmínkou o paní Knedlhan-

sové, jejíž jméno pro paní domácí nemlo zvuk

píliš píjemný. Ale v tu chvíli vidla a slyšela

jen pana Dundra a dychtila zvdti, co ho pi^
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vádí. Po jeho závreném pipomenutí usrkla

skromn kávy a stejn uinila i Klotylda. Amál-

ka rázem dopila, co mla v šálku a vyklepávala

poslední kapku kávy na jazyk po dtském zp-
sobu, zaež ji stihl písný pohled matin. Amál-

ka spolkla pohled a uqjala jej kusem buchty od

obda. Ped hostem ji matka pokárati nemže.

Z obavy, aby si host nepovšiml této nesluš-

nosti dceiny, spchala panika promluviti:

„Mj bože, ano, pan editel Dundr, ovšem,

paní z Knedlhans nejednou se zmínila, kterak si

pana poruníka váží. Jak bych nepamatovala. To
jen lovk v roztržitosti hned nevzpomene. —
A smím-li prosit, ím mžeme posloužit?*'

„Ach, milostivá paní, k službám jsem tu já.

Picházím jen prosit za velkomyslnou píze. Tý-

ká se to svatby sleny Nanynky Kulichovic —
požádala mne paní tetinka Knedlhansová, abych se

toho ujal, jaksi aranžmá celé vci. Pan Kulich je

výborný lovk, ale to dá rozum, že se tak cel-

kem nevyzná ve všech ceremoniích, a kde by to

taky vzal. Každý rozumí svému. S radostí jsem

se uvázal, již paní tetince k vli, Albínka jde za

družiku a tuhle milostivá sleinka jde taky za

družiku, jak mi ekli. A tak jsem pokládal za po-

vinnost pedstaviti se milostivé paní, abych potom

nespadl jako z nebe. — Nu a paní tetinka mla
za to, že by jako ješt ped svatbou neškodila

schzka pro všeobecné seznámení svateban. Bývá

to nkdy o svatbách jako zamrzlé, když se lidé
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vidí ponejprv. Schválil jsem to paní tetince, a

ten dýchánek je tedy zítra, u Knedlhans, prosím.

Kulichovi sice mají píbyteek jako hnízdo, ale

pece jen malý, nepostaí telný. A tu jsem poklá-

dal za povinnost, abych milostivou paní o tom uv-
domil a jménem sleny nevsty a pana ženicha

vyprosil, aby se taky slena družika zúastnila,

a vrcholem by bylo, kdyby taky vzácná slena

(pan Dundr uklonil se tu smrem ke Klotyld)

dala est své návštvy. Slena nevsta je velmi

slušná dívka^ jak jsem seznal, a pan ženich je

výborný muž, cviený a vzdlaný. Bylo by vy-

znamenáním, kdyby milostné sleny neodmítly ú-

astenství, ale taky zaslouženým vyznamenáním

a pro píklad jiným, že se tak odmují vrné
služby rodi, když samy dámy domácích pán
poctívají dceru. A tak jsem pokládal za povinnost,

abych jménem snoubenc tuto nejuctivjší prosbu

pednesl."

Pan Dundr domluvil, a jak sedl, hluboce se

ped paní domácí uklonil.

Amálka div že radostí nevybuchla, rukama

nezatleskala. Písný pohled matin ukrotil ji. Sle-

na Klotylda — zdálo se — naslouchala dosti lho-

stejn.

Te spustila paní Myslíkovská:

„Je to pro nás veliká est, že pišel pan e-
ditel sám. Veliká est! A co se m týká, ne-

mla bych nic proti tomu. Ale škoda, že není

manžel doma. Ponechávám takové vci vždycky
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pánovi. (Pan Dundr se uklonil.) A pak vru ne-

vím — dcery nejsou docela nic pipraveny —
taková visita — as je krátký — mn nic ta-

kovélio nepipadlo — za mých as to nebý-

valo — je to nová zavedenost — —

"

„Ale mami — — 1" vpadla do ei Amálka.

„Jaké pak pípravy . .

."

Matin umlující pohled potlail další slova

prostoeké dcerky. Jako by chtla všeteku omlu-

vit, ekla shovívav k hosti:

„No, ano, dti jsou vždycky hned hotovy,

pane editeli. Jaké pak pípravy, eknou. Ale kdy-

by za n lovk nemyslil! Znáte to snad z vlastní

zkušenosti, pane editeli."

„Rate odpustit, milostivá, to neznám," usmál

se pan Dundr.

„Vy nemáte rodinu?" ekla panika živ.

„Nikoho na svt, milostivá paní," usmál se

optn pan Dundr. „Jak pak rodinu — bez že-

ny!"

„Pan editel není ženat?" podivila se dáma.

„Pan editel je svoboden ?"

Panu Dundrovi neušlo, jak jeho odpov pa-

niku vzpružila. I ekl zcela vážn:

„Svoboden jako lesní pták, milostivá paní —
ani nevím, mám-li íci bohudík anebo spíše bo-

hužel! A sám jako milník na kižovatce..."

A pan Dundr povzdychl.

adra paní Myslíkovské vzdouvala se, jak

plíce její nabíraly dechu. Všechny její smysly ja-
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koby se Byly zbystily íediným tím slovem svo-

boden, její zraky hledly mnohem pozornji,

pronikavji. Když pan Dundr byl vstoupil, vidla

v nm staršího, výborn zachovalého a dobe
postaveného pána. Ale náhle ped ní sedl

zralý muž, toliko pokroilejšího vku. Vyknuv
slovo svoboden, shodil pan Dundr se sebe

rázem asi deset let — v oích paní Myslíkovské.

Aniž se píliš rozpáhla, spráskla dáma ruce

a ekla jako s výitkou:

„Inu když takovíhle páni zstávají v reserv,

když takovíhle páni se nezení! Pak je s námi

ženskými arci zle!"

„Milostivá paní/* zapoal pan Dundr zhlubo-

ka, „vedlo by náramn daleko, kdyby se vždy*

cky pátralo po píinách. Není to sladký osud,

potáceti se tak životem jako lo bez kormidla.

Jist jsme všichni chtli a jist nebylo vždy je-

nom naší vinou, že jsme nedošli. A te arci nám

nezbývá nežli zazpívat písniku: Dopij ten po-

hár pnivý — dožij ten život mnivý!"

Pan Dundr sám se podivil, jak pkn se vy-

jádil, zrovna jako básník, tou lodí bez kormi-

dla, a jak se mu zdailo udati zde dvojverší,

které se asto ozývalo ve veselé spolenosti

v Renthauze, když si o plnoci na rozchodnou

poroueli poslední sklenici piva.

Dopovdv zadíval se na cylindr a pohladil

jeho dýnko.
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Toto odvrácení jeho pozornosti stailo pa-

nice, aby mrskla po slen Klotyld. Ta již

nejevila lhostejnost, a skutenou nebo líenou,

jako díve. Povzdech pán Dundrv zburcoval

také ji. Upela zraky ma hosta — a jen zase

zraky matiny postehly a srdce mateské poroz-

umlo, 00 ten pohled znamená.

Te pan Dundr, jako by již se svým poslá-

ním byl u konce, vzhlédl zase k paní domácí, vypjal

hru a ekl:

„Smíme se tedy tšiti, milostivá paní "

Panika byla náhle pojata úzkostí, aby tento

zajímavý host píliš brzy neodešel, a zvolala:

„Vná škoda, pane editeli, že náš papi

není doma, ale kdybyste se chvilinku pozdržel,

dokal byste ho. Nebývá dlouho venku. Snad

nemáte tak tuze naspch?*'

„Nesmím dlouho zdržovat, milostivá paní,"

odpovídal skromn pan Dundr. „A krom toho —
rád bych zašel se zprávou k paní tetince, aby v-

dla, jak se pichystat, a pak jsem oekáván v ka-

várn ((

„Ach, arci, svobodní pánové nemohou být bez

kavárny!" zasmála se shovívav paní domácí. —
„A co se týe paní z Knedlhans, to bychom jí

vzkázali. — Ale hlavn myslím, že manžel —
a to je nejdležitjší Rate poshovt, pro-

sim *

Dáma se vzchopila, chvátala z pokoje, jako

by se chtla podívat, není-li manžel nkde za
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dvemi nebo na schodech. Ale kvapila do ku-

chyn :

„Toni, semel honem lot kávy, nalej velé

vody, ale nenacmírej, toho putnu — sleji šálek

silné erné. A pak, až to bude, otevi jen dvee
pokoje a mrkni na slenu Klotyldu, rozumíš? Ci-

korky jen za nehet — nenadrob jí pl libry.

Dlej!"

Vrátila se do pokoje.

„Musí zde býti oo nevidt, kde by chodil —
práv že nám slíbil, že pak pjdeme všichni.

Nerate nám utéci."

Pan Myslíkovský sice nepicházel, ale za chví-

li pootevela Tonika dvee, kývla za zády pán
Dundrovými na slenu Klotyldu, slena se podí-

vala na matku a matin pohled odpovídal: „Jdi!"

Vyšla tedy slena a za kraouko byla tu

s táoem, na táce šálek erné kávy. A slena

Klotylda ekla:

„Smím prosit?"

Pan Dundr byl nesmírn pekvapen, div že

slen kávu z ruky nevyrazil. Ale ve mžiku vdl
docela jist: sleny na dýchánek pijdou.

Amálka mla nesmírnou radost a jen sebou

na židli šila. Rázem taky pochopila.

„Vzácná sleno — —" upejpal se host.

„Prosím, prosím," pobízela taky matka. „Ne-"

stojí to ani za e. To jen abyste tak tuze ne-

spchal do té kavárny," dodala škádliv. „A ra-

te svléd rukaviky,"
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Pan Diindr postavil cylindr na koberec, aby

mohl pisednouti ke stolu. Amálka však vyskoila

a odnesla cylindr na pohovku.

Paní Myslíkovská mla dvacet otázek, pan

Dundr usrkával kávy a svdomit odpovídal. Ani

se nenadal, jak ubhla hodina, a ješt pl, a te
se vrátil pan domácí.

Panika mu pedstavila pana Dundra již jako

starého známého, a povdla taky, pro pišel.

„A jen ekáme na tebe, many, co tomu ek-

neš."

„Co tomu eknu? Ale bože, aby tedy dti

jen šly."

Amálka již v pokoji nevydržela. Musila aspo
na chvíli do kuchyn, tam popadla Toniku a

roztanila se s m'. Dýchánek u Knedlhans — Je-

žíš Marjá, to je nco nového!

Potom sedl pan Dundr ješt hodinu, nebo
zas pan Myslíkovský s ním chtl pohovoiti a pi-
nesl mu taky doutníky ze své zásoby. A konen
až nkdy k šesté hodin odcházel pan Dundr
z návštvy, na kterou si byl poítal patnáct, dva-

cet minut.

Jako by sem byl nanesl zcela jiného vzdu-

chu, vše bylo po odchodu pán Dundrov po-

divn rozjaeno. Amálka se hrabala v šatníku a

v prádelníku, vybírajíc na zítek, slena Klotylda

pecházela jako nesvá, paní Myslíkovská chodila

z pokoje do pokoje, sama nevdouc ani, co hledá.
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'A když pak veer vešla do ložnice, zaala

znova o panu Dundrovi, a než sfoukla svíci, znl
její závrený úsudek o novém známém:

„Solidní lovk, many, tuze solidní lovk
ten pan Dundr! Ein hochst solider Marin das!"

%p



37. Dvrné slvko a pípravy
paní Myslikovské.

Návštva pán Dundrova n Kulich nezstala ne-

povšimnuta. Takových pán mnoho se tam ne-

vystídalo, a vlastn sotva kdo pamatoval, že by

do toho kouta byl zabloudil host v úboru skoro

bálovém, se slunenicovými rukavicemi! Ale když

se pan Dundr objevil po druhé a ve fiakru, to

již zpsobilo znaný rozruch. Byl sice prázdný

prjezd, nepotkal pan Dundr taky na schodech

nikoho, ale jsou domy, kde každé okno má oi,

každá pavla je pozorovací stanicí, každá ze má
uši, a takový byl i dm pana Myslíkovského. Pan

Dundr byl vidn, bylo zpozorováno, že zapadl

k domácím, a nad pochybnost zjištno, že tam

hodn dlouho pobyl. Takové události byly by za-

vdaly podnt ke všelikým domnnkám a výkladm
i v nižší, rušnjší ásti Prahy. Kterak by z*
staly lhostejný v odlehlé konin, v dom, kam
listonoš zabloudil jednou za týden a host z jiné

tvrti jednou za msíc.

Kulichovi sice o chystaném dýchánku nemlu-
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vili, paní Knedlhansová taky sotva se svila sou-

sedm, pes to již v sobotu veer po oelém do-

m „letlo echo" — abychom se po pražsku

vyjádili — že nco nastává. Pes noc uleželo se

to, uzrálo, a v nedli ráno vidl kde kdo, že se

cosi strojí.

Nepokojnou noc mla paní Myslíkovská. Ve-

er bylo již pozd na njaké pípravy, ostatn

mla plnou hlavu pana Dundra. Tisíc úvah, ná-

pad, domnnek, tajných pání letlo jí hlavou.

Píchodem pán Dundrovým zburcováno bylo vše-

chno její myšlení o vcech, jež na as byly zmi-

zely s denního poádku. Zjevem pán Dundrovým
náhle se vyhouply, dorážely na ni. Snad — snad

je v tom njaký prst boží!

Sfoukla sice petrolejku, dala dobrou noc choti

svému, ale neusínala, teba že se zatmlo. Te
pracovala stída iv, o kterých ve dne nevdla.
Rozehrávaly se a plašily do daleka spánek, kte-

rý se jindy dostavil po jediném dlouhém zívnutí.

Dnes paní Myslíkovská nežívala. Potm skoro vi-

dla a taky bysteji slyšela. Slyšela, že ani chof

nespí. Znala výborn každý odstín jeho oddy-

chování.

„Many?' pronesla tiše.

„No?" ozval se pan Myslíkovský.

„Má ta Nany dolejších štstí!"

Jindy íkávala „Nany hausmistrovic*' nebo

ješt strunji „ta hausmistrovic". Události po-

slední doby nutkaly ji, aby zmnila obvyklé ozna-
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en, v nmž spoívalo cosi povržlivého, jak do-

be cítila. Zvlášt však nyní, když se s celou

rodinou Kulichovou octla v dvrnjším styku, po-

ciovala správn, že by ponižovala sebe i rodinu,

kdyby Nanynce odpírala píslušnou šetrnost.

„Má,*' ekl pan Myslíkovský, „ale zaslouží si

toho."

„Many?" pronesla zase panika.

„No?"
„Kolik by dostaly naše dcery, kdyby se vdá-

valy?"

„Vždy víš, Katynko, že po dvaceti tisících."

„Ale to není všecko, vi, many?"
„Víš dobe, že ne. Po naší smrti dostanou

všechno, co tu bude. Vždy je dm. Ale musí-

me pamatovat i na sebe, a jestli odejdu díve—
jako že odejdu — musím pamatovati na tebe."

„Many, neíkej, že odejdeš díve," pronesla

panika lítostn. „Co bych tu sama dlala?"

„Máš dcery."

„Mj bože, vn je doma mít nebudu!"

„Budeš mít Klotyldu."

Panika povztyila hlavu.

„Což Klotyld se nemá vdát?"

Znlo to skoro trpce, jako výitka.

„Kéž by se vdala!" ekl manžel. „Ale tak-

hle ''

Panika na chvilku pomlela. Rozumla píliš

dobe, 00 znamená manželovo „ale takhle". Snad

tím pan Myslíkovský práv tentokráte nic neza-

I. Herrmann, XXV. Vdavky Nanynky Kulichovy II- a
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myš lei, ježto mezi ním a paríí Kateinou nejednou

to bylo vyízeno a pan Myslíkovský nerad se

té bolesti znova dotýkal. Nebyl zlomyslný

a nechtl cho zbyten raniti. Ale panika vždy

v tom pocítila jakousi výitku.

Jindy bylo by ji to vydráždilo, byla by od-

povdla bitkým slovem, ale te mlela. Nechtla

manžela popuditi, potebovala, aby zstal v dobré

míe, aby hovoil dále.

„Many," ekla po chvilce, „jak ráda bych vi-

dla, aby byla nevstou!"

Znlo to mkce, toužebn.

„Já taky, Katynko, já taky."

„A šastn aby se vdala, many."

„To se rozumí, Katynko. Kdo pak by chtl

nešastn !"

„Many!"

„No?"
„Kdyby se stalo, že by se Klotvld vdávala,

nemla by dostat o pt tisíc více?"

„Jak to myslíš, Katynko?"

„No, many, Klotyld je starší."

„Bohužel, bohužel."

„A kdyby dostala ptadvacet tisíc
"

„Tedy ?"

„Tedy snad by se spíše vdala."

„Vidíš, Katynko, v tom se rozcházíme. Kdyby
si ji bral nkdo jen pro peníze — a snad jen

pro ten mizerný nadávek pti tisíc, nebyly by

to práv šastné vdavky."
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„Mohl by to býti taky hodný lovk, many.

Myslím jen, že by spíše zabral."

„A což Amálka, Katynko? Tu bych ml o pt
tisícovek zkrátit? Není to taky dcera?"

„Máli je žába. Než na tu dojde "

„Možná, že dív, než na Klotyldu. Jak bych

to zodpovídal?"

„Máli se vdá jako ert, many. Ta nám doma

nezstane."

„A dobe udlá, Katynko — když to bude

poádný lovk, rozumí se samo sebou. — Jen

si pomysli, abys byla na jejím míst, abys ty

byla dostala mí než sestra. Rozumj mi, mn
by to bylo bývalo lhostejné, víš dobe, že jsem t
mel rád, ale ty bys na to byla do smrti pama-

tovala. Jsou hnvy a nevle po hrob — ani ne-

božtíkm se to nezapomíná."

Panika byla v nesnázích.

„Vždy já nemyslím na njaké zkrácení, ma-

ny. Amálce bys to pidal nkdy pozdj."

„Tedy to máš pšky jako ija. vozem," ekl

manžel, který byl pesvden, že pece jen choti

dobe porozuml. A po pestávce dodal

:

„Abychom o tom dlouho nerokovali, Katyn-

ko, eknu ti zkrátka: dobrá, dostaly by tedy ob
holky po ptadvacíti tisících."

Chvilka ticha, a potom se pan Myslíkovský

otázal:

„Máš ty snad nkoho pro Klotyldu? ekni

zrovna."
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„Kéi bych mela, many!" vzdychla panika.

„Byla by to nejšastnjší chvíle mého života. —
Nemám. — Ale když už hovoíme — no vyslech-

nout m mžeš, many, já taky poslouchám, jak ty

soudíš a mluvíš — napadlo mi, když jsem vi-

dla pana Dundra — ale nezlob se, many —
o všem se mže mluvit — napadlo mi, že by to

nebyla zlá partie "

Panika se odmlela, aby choti dopála asu.

Pan Myslíkovský hned neodpovídal. Potom

ekl:

„Pozorovala jsi nco?"

„Pozorovala jsem' jen jeho, many — co pak

jiného bych pozorovala? Vždy tu byl poprvé.

Je to njaký spoádaný muž, inteligent, many,

žádný vtroplach. Jeho zpsoby, jeho e náramn
se mi líbila. Má hezké postavení, možná, že pjde
ješt vejš, na stará kolena bude pense. To se

ví, nic jiného neíkám, kdož pak ví, jak on smejšlí.

Ale neušlo mi: dvakrát se tak podíval na Klotyld

— ale víš, tak — ne jako ise lovk dívá na kan-

delábr nebo na plakát — docela jinak, tak njak

zkoumav Ty bys teba nepozoroval nic, ma-

ny, ale ženská má jiné oi, a matka teprv. Matka

vidí, 00 nikdo jiný na svt nevidí. A v tu chvíli

bylo ti mn — ani nevypovím, jak mi bylo.

Kdyby tak pan Dundr — ! Tomu bych Klotyld

svila.**

„Posoudilas jeho léta, Katynko?'
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„Jaká pak leta!" ekla panika horliv.

„Usedlý, rozumný muž, to je pravda/'

„Myslím, že nemá daleko do padesátky," po-

znamenal pan Myslíkovský.

„Nemyslela bych," mírn odpírala panika.

„A pak ti eknu, many, jsou muži, kterým léta

stojí, abych tak ekla, kteí dlouho nestárnou.

— Nemla bych to íkat, many, ale jen tak

na píklad — ty! Tob by taky tvá léta nikdo

nehádal."

„(Kéž by ses nemýlila," povzdechl pan My-
slíkovský. „Já je cítím."

„To se ti zdá, many, že o nich víš. Ale

to musíš ponechat mn, many. Já vím nejlíp, jak

nestárneš, akoli máš velké dcery. A vidíš, práv
takový by mohl být pan Dundr."

Panika se na mžik odmlela, naež ekla:

„Ty bys nebyl s panem Dundrem sroziwin?

Ml bys proti nmu njakou námitku?"

„Ale ani za nehet, Katynko. To by záleželo

jenom na Klotyld."

„Inu práv," ekla panika skoro radostn.

„Vždy já bych ji do nieho nenutila. Dosplá
je—" -

„Je," vmetl manžel.,

„— má rozum —

"

„Aspo by mohla mít," pidal zase manžel.

„A když se to tak náhodou všechno shluklo
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— v mn, many, te jsem ti tak ráda, že si

dolejší vyprosili Máli a pák i Klotyld —

"

„Vidíš, vidíš, Katynko, a málem žes nebyla

uražena, když se pro Málku opovážili. lovk
nesmí nikým pohrdat."

„Vždy jsem ti to ponechala, many."

S lžka pana Myslíkovského ozvalo se te
dlouhé zívnutí. Znamení, že na nj táhne spaní.

„Tak spi, many, spi. Zejtra je nedle, my-
slím, že bude co dlat."

„Dobrou noc, Katynko," ekl pan Myslíkov-

ský v novém zívnutí.

„Dobrou noc, many," zašeptala panika.

Zaboila hlavu do podušky, ale spánek byl

daleko. Panika byla plna radosti, že s chotm
tak mírn pohovoila. Pipadalo jí, že jedné hrad-

by dobyla. A tím, že manžela uinila úastníkem
a dvrníkem svého tajného pání, zdálo se jí,

že jest o hodný kus cíle blíž. Posilovalo ji to, má
v nm oporu pro další své podnikání. Zítra dý-

chánek u Knedlhans, za týden svatba, to jsou dva

dležité dni, dv píležitosti k útoku, arci nená-

padnému. Jen matky jsou mistry v této politice.

Váleným heslem paní Myslíkovské bylo po této

noní rozmluv s chotm jediné jméno : Chrysosto-

mus Dundr.

Byla tím pomyšlením všecka rozjaena. Ani

jí nepipadlo, že ped spaním nesáhla po vtro-
vých kapkách nebo po životním balšámu doktora
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Rosy, kterýchžto elixír stídav užívala, ani ne-

vzpomnla na lahviku s opodeldokem, kterým si

natírala lýtka. Zanedbati to jindy, byla by se

z rána probudila s vdomím týravých bolestí a
v život, a v nohou. Dnes mla krátkou a po-

trhanou noc, a pece procitla svží.

Tonika pinesla s mlékem zprávu, že jsou

u Kulich od páté hodiny vzhru, že je tam

všechno dávno v parád a že Kulíška nosí ke

Knedlhansovm do druhého patra všeliké nádo-

bíko.

Do paní Myslíkovské jako když trkne. Bylo

sedm hodin. Amálka musila z postele, k umyvad-

lu, nasnídat se, a když byla odna, vyslala ji

matka na výzvdy. Jindy by to byla spravila

Tonika. Ale takovýmhle vcem Tonika neroz-

umí. Krom toho jest Amálka za dobré s Nanyn-

kou. Amálka vyšetí, o bží.

Když se Amálka vrátila se vším, co vytáhla

z Nanynky, zamyslila se paní domácí a rozední*

válo se jí.

„Vida, nic by lovku neekli! To dá Ku-

líška — to dá paní Knedlhansová. Ale pak je to

vlastn piknik, ten dýchánek nahoe. A když od

inás jdou hnedle dv, nemžu je poslat, aby jen

vyjídaly. — Toniko, dobhneš pro kvasnice a

zadláš na bábovku. Tak.*'

Tonika bžela a piletla s kvasnicemi. Pa-

nika zatím hledala v prádelníku, ve svých recep-
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tech kuchaských', za léta nastádaných, co jen

kde v rodinách sebrala, a bedliv si zopakovala

recept na svátení bábovku, na bábovku to, která

by se byla mohla postaviti na knížecí tabuli.

Když bylo zadláno, nahála vlastníma rukama

istý ubrousek a pokryla mísu s tstem, aby zdár-

n vykynulo.

„To je jedna vc A te, Máli, vzala klobouk

a šla s Tonou do Žitnobranské ulice, k Pavlíkovi,

že se dávám porouet, aby mi poslal šunku, z mla-

dého, šesti- nebo sedmiliberní. — Než pjdeš,

Tono, postav na plotnu velký železák s vodou.

— Nezapome piložit. — Jdte a vrate se. —
PoSkala, Máli! Šunku s malou kostí, ne hnát ja-

ko ze slona. Taková bývá tuhá jako vrba. —
Tak."

Panice bylo dnes jako do tance. Po njaké

migrén ani památky.

Když slena Klotylda ukonila svou ranní

nedlní toaleti a pišla k snídaní, vypadala o n-
kolik let mladší. Tváe její nebyly tak mcwJravé

a prsvitné, mírný rumnec je poléval, zraky sví-

tily jiskrnji. Ba, zdálo se, jako by se byl na-

dobro ztratil i rys kolem úst, jenž bývá píznakem
njakého vnitního utrpení.

Matka sama pinesla jí kávu a neušlo jí, kte-

rak se vzezení dceino zmnilo. Pocelovala ji,

otázala se:

„Vyspala ses dobe, Klotyld?"
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„Výborn, mamá," jemn se usmála dívka.

„Hlava nebolela?"

„Ne, mamá. Spala jsem jako zabitá."

„To je dobe, dít. ó, spaní je štstí."

ekla spaní, ale myslila cosi zcela jiného.

Její zraky utkvly na dívce s láskou, ó kéž by,

kéž by !

Klotylda sklopila oi.

„Kde je Málka?" otázala se míchajíc lžikou

v káv.

„S Tonou, nakoupit. — Považ si, on je to

vlastn u Knedlhans piknik! Ješt že jsem na

to pišla."

Nkolika slovy povdla, co vypátrala a co

zaídila. —
Vyzvánli poledne, když paní Myslíkovská

vyklopila z formy bábovku s ervenou krkou, bez-

mála výstavní kus domácího peiva. Za horka

posypala ji dokola cukrem s vanilkou a postavila

na stl v salon, aby zvolna vychladla. A spchala

zas do kuchyn, pihlédnout, aby se šunka neroz-

vaila. Píchala do ní istou tískou z loue a po-

chvalovala :

„Tono, dostaneš prémium. Výbornou jsi pi-

nesla — bude jako mandle."

„Co pak Tona?" hlásila se Amálka. „Vybí-

raly jsme ji ob. Dávali nám jinou, ale já vidla,

že má tahle tenkou kži."
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„Kdo by to do ní ekl!" usmála se paní do-

mácí. „Tedy taky dostane prémium. Budou se

páni olizovat!"

O chvíli pozdirji bžela Amálka na dvr a

zvstovala matce Kulišce, že matinka pošle na

dýchánek bábovku, konvici kávy a konvici sme-

tany — a taky pro pány nco na zub. Šeptem

svila Nanynce do ucha, že to bude uzená kýta.

Zatím však vn vaící se šunky táhla celým

domem a paní Knedlhansová poznamenala k Al-

bínce:

„Paneku, u domácích dlají k obdu halu-

šky s uzeným. — Neškodila by mísa studené šun-

iky dnes na veer. — No, housky se sardelovým

máslem nejsou taky, nic špatného."

Ješt netušila paní Knedlhansová, jaké pe-
kvapení se jí chystá. V její skrovnjší domácnosti

byly housky se sardelovým máslem nejslavnjším

íslem programu. Bylo to dobré a nestálo to

píliš mnoho.

Ale jak vyvalila oi, když se o hodinu po-

zdji dostavila dvoulenná deputace — Amálka

s Tonikou — pinášející v tžkém damaškovém

ubrousku (tof se ví, že s monogramem pod ko-

runkou) talí s bábovkou, a když Amálka zv-

stovala, že pozdji pijdou ješt konvice s ernou
kávou a smetanou a potom taky mísa uzené kýty.

„Ješt je horká, ješt se nemže krájet,"

poznamenala Amálka.
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Soudil sice pan Myslíkovský, že by chof mla
poslati kýtu oelou, ale paní Myslíkovská odvtila:

^"Ne, many, nóbleji vypadá nakrájená — na

míse s tím zlatým štráfkem (na níž arci byl taky

monogram s korunkou), a krom toho: na kosti

zbude ješt tolik, že i my budeme míti veei."

Naež pan Myslíkovský již nic neíkal.



38. Host se scházejí.

T T Knedlhans byli na štstí již po jídle, když^ pišla Amálka se svým poselstvím. Jinak by
paní Angelina radostným rozilením nebyla mohla

sousta pozíti. Paní domácí, vysokomyslná, pyšná

paní Myslíkovská, úastní se tímto zpsobem!
O takovém triumfu se paní Angelin nesnilo.

U Knedlhans toho dne byl obd krátký,

skromný. Polévka, kousek hovziny a k ní knedlík

s cibulovou omákou. Když to panika pinášela

na stl, tšila milého podnájemníka:

„Dnes triusíte vzít za vdk tímhle, pane Sa-

loupku. Pedn na to nebylo asu, a pak od-

poledne si to vynahradímte. Když ekáme tu vi-

situ, není dobe se pejíst. lovk zstane pi
chuti."

„O prosím, prosím,*' odpovídal Saloupek

skromn. „Vždy já tínes nemám ani tak pí-

liš «

Však akoliv ujišoval, že nemá dnes „ani

tak píliš . . .", nabral si pece knedlík do sytá.

Znal náruživou zálibu paní Knedlhansové pro žem-
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liky se sardelovým másletif, užil jich pi každé

význanjší píležitosti, a vná ta sardelová chu
ho ponenáhlu pemáhala. Zas kdyby jednou bylo

nco jiného. Proto se v nm knedlíky jen ztrá-

cely. Zabezpeoval se tak pro všechny pípady.

Ale když pak pišla Amálka se vzkazem paní do-

mácí, zmocnila se ho nesmírná lítost. Slakovitá

žába! Mla s tím pijíti ped obdem. A když

pak ve ti hodiny pinesla Tonika mísu se zlatým

štráfkem, na níž bylo do pyramidy narovnáno

pokrájené šunky, zadíval se na ni unyle. Ržové
ízky kýty, vroubené bílým tukem, slibovaly vzác-

ný požitek, líbezná vn rozestírala se celým

bytem — a on se najedl na ti dni, jak se mu
zdálo!

Taky paní Knedlhansová zahledla se na mísu

zálibn a radostný dojem ji pekonával. Podob-

ného pepychu její domácnost již dávno nevidla.

Dívala se, dívala, oima v duchu ochutnávala.

„Všechna est," ekla vdn, „to se paní do-

mácí vyznamenala! — No ovšem, kde je takové

bohatství — —" povzdechla tišeji.

Slen Albínce jazyk jen plaval, jak se jí

v ústech slévalo. Albínka pro knedlíky s cibu-

lovou omákou nehorovala a vstávala od obda
nepesyoena. A te je tu tohle!

Hltala oima to nadlení a pronesla záludn:

„Jen bude-li dobrá — není-li tuhá . .

."

Doufala, že matka ekn-^; Vezmi si kousek,

Qkus.
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'Ale paní Knedlhansová neekla to.

„Ne, íiolka, ta nebude tuhá, to je na ní vidt.

Ale te ani dotknout! Af ji sleny domácích

uvidí tak, jak ji matka poslala. Dokáš se."

A pro vtší jistotu zanesla mísu do vedlejšího

pokoje.

O pl tvrté pinesla Tonika velkou konvici

erné kávy a druhou menší se smetanou. A vy-

izovala, že se paní domácí dává porouet, aby

milostpaní postavila vtší konvici do kastrolu s ve-

lou vodou, aby káva nevystydla.

Paní Knedlhansová záila.

„Že dávám paní domácí tuze mnohokrát d-
kovat," uklánla se, „a naše Albínka že dává

ruku líbat. Mj Bože, takovou škodu si milost-

paní dlá!"

Dole v nádvorní své svtnice stál otec Ku-

lich, sváten vyparádn již ode dvou hodin, a jsa

kryt kvtinami na okn pozoroval netrpliv po-

chody Toniiny s proviantem pes dvr k paní

Knedlhansové. Již ve ti hodiny byl by nejradj

vyrazil nahoru. Ale ješt nebyla u konce matka

Kulichová se svým výstrojem, ješt tu nebyl že-

nich Novák, a hlavn tu nebyl pan Dundr, který

ml celou výpravu vésti. Nikdy se hodiny otci Ku-

lichovi tak neploužily jako dnes. A stále napo-

mínal ženu:

„Tak jen dlej, matko! — Trvá ti to pará-

dní. — Poje^dnou tu všichni budou — a ty se to-
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íš poád skoro jen v kosili. — Ho už na seb
ten povlak!"

„Ale, tatínku," chlácholila Nanynka, „vždy
jsou ti hodiny. Nemžemte tam být první."

„Ale taky inie poslddn^ holka nemoudrá. Vždy
jsme hlavní osoby!"

Nanynka nebyla netrplivá. Nanynka vbec
nevdla, má-li se tšiti na vci nastávající. Ne-

bude-li Jindra pece jen rozmrzelý. Kéž by se

as hodn protáhl. Ale jí zas minuty a hodiny

jen letly.

Schylovalo se ke tvrté. Tu se Kulich po-

potáhl za tuhou, naškrobenou pikovou vestu, vy-

pjal prsa a ekl:

„Tak do ty hodin ješt ekám, mámo. Ale

nebudou-li tu, vyrazím vám. Jazyk jen se mi

na patro lepí — zajdu si k ejkovm."

„Já bych ti dala, tatíku!" odpovdla matka,

podráždná již nedokavostí a naléháním netr-

plivého. „Pak by sis tam svat moh zstat —
a nepej si vdt, co by tomu ek pan domácí."

Jindy matka panem domácím nehrozívala, sta-

ila na svého Bartolomje sama. Ale od onoho

veera, kdy si Kulich tak pansky posedl s panem

Myslíkovským u Fáf, vycítila Kulíška, jak na

muže psobí jen pouhé jieho jméno a že by v oích
pana domácího za nic na svét nechtl vypadati

jako ludrák.

„Maminko!" ozvala se prosebn Nanynka.

„Vždy tatínek to tak nemyslí."
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„Myslí nemyslí, ale blafá pro zlost, a mn
tuhle praskla pertle na život."

Došnrovávala si práv tmavomodré, hedváb-

né šaty, nejnádhernjší to kus garderoby své,

šaty, jež oblékala jen o velkých svátcích a které

nepodléhaly žádné mód, akoli již desaterou mó-
du pekaly. Byly nové o krtinách Nanyniných.
Matce Kulichové za ta léta v pase po coulu pi-
bývalo, ale poád ješt staily záložky, pedvída-
vou švadlenou poízené, aby se roucho mohlo vy-

pouštti. Kulíška nemohla míti každé dva roky

nové a poítala bezpen, že v tchto modrých
šatech ulehne jednou taky do rakve.

Chyblo málo do ty hodin, tu vstoupil No-
vák a s ním iperný, nevysoký mladík, hustých

kaštanových kudrnatých vlas, hndých oí, s mla-

dými knírky pod nosem.

,Kolega Vejlupek," uvádl jej Novák rodin,

„náš druhý mládenec — pro slenu Amálku."

Kolega Vejlupek picházel beze všech roz-

pak vesele, jist, jako by tu již byl po desáté.

Potásl rukou starým, dvorn políbil ruku Na-

nynoe,

„Vlítám vás, pane uiteli/' pronesla Nanynka
s ostychem.

Vejlupek upímn se jí podíval v oi a ekl:

„Sleno, kdybych byl závistivým lovkem, tedy

bych píteli Novákovi závidl. Blahopeji srde-

n — totiž jemu blahopeji, abyste mi roz-

umla. Dlouho nikdo z náo koleg nevdl, kam
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se ztrácí, pro se nám uhýbá — te to chápu.

Ale koho pak by to bylo napadlo, že v tchto kon-

inách — — naším revírem je Staré msto —
a vida Nováka! On smoval k svatému Apoli-

nái!"

Novák za ním se usmíval.

„Anoušku, pozor! Kolega Vejlupek vás

umluví."

„A to je v poádku," liboval si Kulich nového

známého. „Jen efetu na pravém míst. Bez té se

lovk nikam nedostane."

A hned se mládence zmocnil.

Novák se pitoil k Nanynoe a všeptl jí do

ucha:

„Nu, vybral jsem pro Amálku dobe? Bude

spokojena?"

„Lépe jste nemohl, Jindro," stejn odpovídala

Nanynka. „Ten je k ní jak stvoen."

Již byl Vejlupek s Kulichem v horlivé roz-

právce. Posuzoval mu fuksie na okn, radil mu,

aby pstoval taky aloe, to že roste jako z vody,

a hned sliboval, že mu pinese odnož. Byl jako

rtu, e mu plynula jak voda. V celém jeho zjevu

bylo cosi šibalského a mladicky svžího. Smál

se nejen ústy, ale taky oima, kudrnatými vlasy

svými, zpupnými knírky, vším svým vzezením.

„Vejlupek se jmenuje?" otázala se Nanynka
Nováka pro bezpenost, zdali dobe slyšela.

„Vejlupek," potvrzoval Novák. „Má jméno

I. Herrmiinn, XXV. Vdavky Nanynky Kulichovy. II. 5
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jak na sebe ušité. Ani by se nemohl jinak jme-

novat. Je to z celého sboru nejvtší tašká."

„Mám z nho radost za Amálku."

Odbíjely tyry hodiny, když ped domem za-

rachotil povoz — pijíždl pan Dundr. Nebylo

jisto, jede-li až z Malé Strany nebo vypjil-li

si fiakra zase z njakého funusu, ale píchod jeho

po náprav zpsobil náležitý dojem. Pan Dundr
vedl to nóbl a vypadal pi tom, jako by vbec
pšky nechodil.

Vystoupil a sáhl ješt do koáru po njakém
pedmte v zelenavém obalu. Vypadalo to jako

hudební nástroj — byla to kytara pán Dun-

drova. Jako drahou mast nesl ji prjezdem do

dvora, a když vstoupil ke Kulichovm, postavil

ji šetrn do kouta v kuchyni.

„Co pak to má pan editel ?" otázal se zv-
dav otec Kulich, který byl vyšel hosti v ústrety.

„Zpvnou nádobu pro strýce Píhodu," odpo-

vídal žertovn pan Dundr. „Musí nás vytrhnout,

selže-li všechno ostatní."

Rád by se byl otec Kulich na neznámou vc
podíval, ale zatím spchal za panem Dundrem,
aby nezmeškal jeho setkání s mládencem Vejlup-

kem. iperný mladík velmi se mu zalíbil, a Ku-

lich skoro litoval, že nemá ješt jednu dceru. Ml
by to pak dokonalé dva zet. Píchodem pán
Dundrovým se v jizb rozjasnilo. Rodie i Na-

nynka vítali ho jakc kapitána, za jehož vedení

kyne všem plavba docela bezpená, a Novák již
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ode pedevírka byl prost odporu, jejž k nmu
v prvé chvíli byl pocítil. Seznamoval pana Dundra

s Vejlupkem a pi tom se objevilo, že si oba páni

nejsou tak zcela cizí, že se již kdysi o njaké

malostranské zábav setkali, ale nikdo z obou ne-

rozpomínal se, kdy a kde to bylo.

„Tak tedy, vážená spolenosti," ekl hned

potom pan Dundr, „neekáme-li již na nikoho,

mžeme pomalouku nahoru. Nebo pijde ješt

nkdo ?"

„Jsme všichni," ekla Nanynka. „Chybí sice

ješt pan Petrhlo, ale ten pijde rovn nahoru."

„Pan Petrhlo?" tázal se pan Dundr. „Kdo

je pan Petrhlo?"

„To je poduáiemník z domu," vysvtloval

otec Kulich

„Socha — akademický socha " doplovala

Nanynka.

„Mladý, potebný lovk," vysvtloval Kulich

jako mecenáš.

„Ale solidní, tuze solidní," vmísila se matka

Kulichová. „Má velkou úctu k naší Nanynce, a

krásn mluví. Je na tom svt opuštn jako si-

rotek, a umí se chovat. Tedy jsme ho pozvali."

„Aby taky nco užil," dodal zase Kulich.

„Kdy pak se takový lovk k nemu dostane."

„Trochu jako pemrštný," dodala ješt Na-

nynka, aby jeho obraz doplnila, „ale dobrý zá-

bavník."



68

„Nti, to je výborné," liboval si pan Dundr.

„To nám jenom prospje, — A te tedy, vá-

žlbné panstvo, pjdu nejdíve já se slenou ne-

vstou a s panem ženichem. A prosil bych, za pt
minut po nás páni rodie s panem Vejlupkem.

— Pan Vejlupek ješt není nahoe znám, tedy

musí mít zvláštní vstup s pány rodii — ne aby-

chom pišli všichni najednou. Ale za pt minut,

pkn prosím."

A pi tom se pan Dundr podíval na hodinky.

Kulich vyprovodil první ti leny výpravy ze

dveí kuchyn, jsa rád, že se mže pozdržeti.

Když za odcházejícími dovel, rovnou cestou za-

míil ke „zpvn nádob" pán Dundrov. Sáhl

jí na krk, uvnit zadrnkaly struny.

„Koukej, koukej," povídal si
;
„ono to hraje

— já myslel, že to zpívá."

Po pti minutách vycházela druhá ást vý-

pravy. Kulíška zstala naposled, a než pekro-

ila práh, pokižovala se. Potom zamkla a do-

hánla muže a Vejlupka.

U okna schodišt pedního domu stála na

stráži Tonika. A když spatila, že spolenost je

na cest, že Kulíška zamyká, vpadla chvatn do

pedsín, z pedsín do pokoje.

Tam stály ob sleny, dávno taky pipraveny,

a paní Myslíkovská ješt obcházela dcery a zkou-

mala, je-li na nich vše v poádku.

„Už odešli, milostpaní!" zvstovala Tonika

chvatn a bez dechu, jako by hoelo.
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„Dobe," pronesla paní domácí.

A když Tonika ješt sekávala, pokynula jí:

„Mžeš zas do kuchyn."

„Tak, dti," pronášela panika poslední slova,

když za Tonikou dvee zapadly, „pomalu tedy

taky jdte. — Nezapomete — — ne tuze fami-

liárn, ale pívtiv. Mji oko na Málu, Klotyld,

a není jako divoch. — A nebute tam poslední,

nevypadá to dobe. Nle do noci, dti. — No, a

kdybyste nco potebovaly, a sem holka do-

skoí. — Máte kapesní šátky?"

Všechno bylo v poádku. Ješt chvilku po-

meškaly, akoli slena Málka byla jak na trní.

A pak tedy šly.

Když vyšly z pokoje, vzhlédla paní Myslí-

kovská ke stropu a povzdechla:

„Pánubohu porueno I"

Tonika stála v kuchyni u okna a poulila zra-

ky do dvora. Když se jí sleny objevily, sledovala

je toužebným pohledem, až zmizely na schodech

zadního stavení. Jakživa nezávidla Barušoe službu

u Knedlhans — dnes jí závidla. Ta uvidí, uslyší

všechno, co se tam bude dít. Kéž by sleny byly

nco zapomnly, aby pozdji mohla za nimi!

^



39. V dýchánku.

Dylo sice ke Knedlhansm do druhého patra v ná-^ dvorní budov necelých padesát schod, ale

pro slenu Amálku nemly konce. Dychtivostí jen

hoela, aby tam již byla, o nic nepišla.

„Nele, Máli,*' napomínala ji sestra Klotylda,

,jVŽdyf dojdeme. Udýcháš se, nebudeš moci mlu-

vit."

Pece jen byla Amálka nahoe první a tu

ekala na sestru. A ješt zbývaly slen Klo-

tyld as ti schody, když se Amálka nedokav
tázala

:

„Ty pjdeš první, vi, Tyldo?"

Ale mla se co ovládati, aby již sama ne-

vpadla do dveí.

Zatím první pokoj u Knedlhans, zmnný
tentokráte v pijímací salon, ponenáhlu se plnil.

Když pišli manžele Kulichovi s Vejlupkem, se-

dli Novák a Nanynka již na pohovce, potažené

erným voskovaným plátnem. Pobízel sice Novák

pana Dundra, aby tam usedl, ale ten mu ekl do

ucha

:
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„Jen si sednte, pane ženichu. To je pro

mladé horkokrevné lidi. Ml js'em taky takový

zpropadený divan, ale dal jsem ho prezentem

našemu sluhovi. Když jsem si na nm po obd
chtl zdímnout, nastudil jsem se za nejvtšího

vedra. A když na tom chvíli sedíte, pilepíte

se svým tlesným teplem, že se sotva utrhnete.

To jsou pkné patenty!"

A sám tedy se uvelebil ve staré ušaté le-

nosce, ve kteréž paní Knedlhansová co den se

oddávala svému rozjímání.

Slena Albína a Saloupek nesedli. Pešla-

povali v protilehlých koutech svtnice a njak roz-

pait se usmívali. Nejradji by byli stáli u sebe,

ale vadila jim pítomnost hostí. Netroufali si dáti

na jevo, jak rádi se mají.

O pt minut pozdji picházeli Kulichovi

s Vejlupkem. Paní Knedlhansová vítala je blaho-

sklonn, zpytavými zraky spoinula na Vejlupkovi.

Již vdla od pana Dundra, koho Kulichovi pi-

vedou.

„Ach, pan Vejlupek! To m tuze tší, že mám
est . . . Rate, prosím . . .

."

Pedstavila dceru i pana Saloupka, který se

blížil, jako by ho za vlasy tahal.

„Náš vrný pán, bydlí již pes rok v našem

tetím pokoji. (Zvláštní draz položila na tetí
pokoj.) Ani nevím, co bychom si bez nho poaly,

když jsme tak samy."
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Vejlupek obma mladým lidem potásl rukou.

„Znám již pana Saloupka z vyprávní. Je mi

potšením; že se s ním seznamuji.*

Rozpaky Saloupkovy se množily. Byl to pla-

chý mládenec, nechápal hned, kdo o nm Vej-

lupkovi mohl vyprávti. Byl to „jakýsi ulekanc,
jak se o nm jednou vyjádila slena Amálka,

která byste vypozorovala, jak rozpait pozdra-

vuje, když se s kýmkoli v prjezde setká, a jak

je rád, když mže probhnouti nepozorován.

Otec Kulich použil chvíle, kdy se Knedlhan-

sovic obíraly Ve j lupkem, pitoil se k žen, za-

supl nosem a broukl k ní:

„Cejtíš, mámo? Voní tady šunka."

„Vždy jsi po obd!" odbroukla kárav Ku-

líška.

„Ale kdy už — a po jakém!" zahuel Kulich.

„Moh' bych zaít znova."

„Tak se dokáš, tatíku, a nemuchej do všech

kout."

Pec« jen Kulichovi nedalo a nos jeho vtil

do druhého pokoje, odkud vn vycházela.

Te se v kuchyni ozvaly nové zvuky a Ba-

rušino dvojí hlasité „Rukulíbám!" Picházely

sleny domácích.

Paní Knedlhansová navlékla nejslavnostnjší

výraz a spchala dívkám v ústrety. V záptí vzcho-

pila se taky Nanynka, aby sleny uvítala.

Vstoupila slena Klotylda, kteráž sotva se
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kdy nadálá, že se v této domácnosti octne, a leh-

kým úklonem pozdravila všechny pítomné.

„Jaká vzácná est pro nás!" rozplývala se

paní Angelina. „Ponížená služebnice, sleinky!"

A vedla Klotyldu k uprázdnné pohovce.

První ke Klotyld pistoupil pan Dundr

s dvorným pozdravem. Kulich šoupal nohama, mat-

ka Kulichová snažila se Klotyld políbiti ruku,

emuž slena jen stží zabránila.

Potom pan Dundr pedvedl Nováka, Albínu,

Saloupka.

Amálky byla se ujala Nanynka.

íjjéjej', už jsou tu všichni!" špitla Amálka,

tkajíc oima po svtnici. Te shlédla Vejlup-

ka, vykávajícího, až na nj: dojde, a kvapn se

otázala Nanynky:

„Kdo je tam ten, u okna?"

„Pan Vejlupek, Jindrv kolega, váš mládenec,

Alnálko."

Díviny zraky, zajiskily.

„Jéžiši, to je hezký kloudra!"

„Líbí se vám?" usmála se Nanynka.

„Jak pak by se mi nelíbil, takový kudrná!"

vyznávala Amálka upímn.
V tu chvíli Novák pistoupil k Vejlupkovi,

jenž nyní upíral zraky na mladší slenu domácích,

a vdechl mu do ucha:

„Vaše družika, kolego."

„Roztomilá žabka!" šeptl Vejlupek. „Dkuji
vám, kolego."
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Popotáhl vestu, pohladil si mlaouké kníry,

proísl rukou kueravé vlasy.

„Díval se na m!" šeptla Málka k Nanynce

všecka u vytržení.

„Tedy pojte!"

Nanynka ujala Málku pod paždím a vedla

slab se zdráhající k Ve j lupkoví.

„Pan uitel Vejlupek — pane Vejlupku, sle-

na Amálka domácích, vaše družika. Svuji vám
ji. Bute jejím rytíem."

Mladí lidé podali si ruce a milá Amálka se

až zachvla, jak upímn jí Vejlupek stiskl pra-

vici. Byl by rád buclatou tu ruku déle podržel,

ale již byl zavolán, aby se poklonil slen Klo-

tyld, a taky Amálka se musila podrobiti obadu
seznamovacímfc.

Te vpadl kdosi do pedsíky a hned potom

do pokoje mnohem boulivji než všichni pedešli,

a to byl soch*a Maksa Petrhlo. Pichvátal vyšo-

en, jak jen se vyšoiti mohl. Nic na nm nebylo

nového, skvlého, a pece byl ve svátením úboru

a tak dokonale zladn, jak jen se shodovalo s jeho

sochastvím. Nejnádhernjší ze všeho byla modrá

vázanka pod širokým límcem, jejíž konce byly

prodlouženy tepením. Taky rukavice ml. Neí-
kaly mu sice pane, byly vypjeny od kamaráda,

ale velmi jej zvelebovaly.

Paní Knedlhansová nemla veliké lásky k u-

mlcm ode dne, kdy ji nezbedný jeden ue
Apellv na zdi prjezdu ervenou hrudkou vy-
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maloval. Znala sice Petrhla od pohledu, vdla,

že bydlí v dom, ale nikdy ho „nevidla", a kdyby

se jí býval pod rukama protáhl. Ponvadž to

však byl host Nanynin a Novákv, uvítala jej

taky s náležitou vlídností, arci mnohem strunji,

a hned potom jej odevzdala spolenosti, sama

chvátajíc do kuchyn.

Petrhlo se uklánl na všechny strany, div

se neperazil, a vždy zas mrštil hlavou nazad,

aby své dlouhé umlecké vlasy vpravil, kam nále-

žely, nebo mu pi každé poklon spadly pes

oi.

Pan Dundr, když byl dole zaslechl o Petrh-

lovi, umioval si, že její pi obsazování tabule

pidlí slen Klotyld za rytíe. Sám jako aran-

žér chtl zstati pespoetný. Ale te seznával, že

to nepjde, že by se slen nezavdil. Pedn
mu byl Petrhlo píliš mlád, a krom toho po jeho

mínní trochu splašený. Pes to se mu mladík

líbil. Ml pan Dundr jistou náklonnost k uml-

cm. I v jeho úad se asem nkterý objevil, ale

málokdy. Takoví umlci nemli mnoho co zasta-

vovati. Za to kdykoli nkterý pišel, snažil se

pan Dundr, aby dostal na svj základ co nejvíce.

Arci když pak zástava propadla a pišla do draž-

by, musil ji obyejn koupiti sám, ale to ho ne-

rmoutilo. íkával si: „No, Chrysostome, deset

jich ti to nechalo na krku — možná, že z nkteré-

ho bude slavný mistr. A za to tch pár zlatek

stojí."
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Po odchodu paní Knedlhansové — a když

milý Petrhlo poslední svou poklonu vysekl —
hrozilo zavládnouti mrazivé ztišení, jako vždy,

když se poprvé sejdou lidé neznámí a tak ne-

sourodí, jako bylo tuto. Lidé nevdoucí, o em
by zaali, a nemající, v em by pokraovali. Za-

zníval toliko hlas jediného pana Dundra, kterýž

se usilovné pokoušel, aby „rozproudil" njaký
hovor, ale tyto pokusy tíštily se beznadjn o vše-

obecnou zaraženost.

Proto se pan Dundr chvílemi ohlédl po dve-

ích do pedsíky, do kuchyn, jako by tam odtud

oekával pomoc. Tato záchrana dostavila se v pra-

vý as. Dvee dokoán se otevely, a Baruška,

ervená jak pivoka, vnášela svainu do pokoje.

V patách za ní postupovala paní Knedlhansová a

šeptem napomínala dve
„Pozor, Baro! Neklopýtni! Nevyklop to na

podlahu I"

Nic takového se nestalo. A te pan Dundr

tleskl do dlaní:

„Vážená spolenosti, libo-li, odebereme se do

vedlejšího pokoje. Rate každý podati ruku své

dám."
Sám se uklonil slen Klotyld, a ježto nikdo

z oslovených se posud nehýbal, kráel první se

svojí spolenicí do hodovny. Te si dodali odvahy,

také ostatní.

S tí stran dlouhého, trojdílného stolu stálo

osm židlí, u zdi starobylá pohovka, na které by
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se bylo mohlo hráti v kuželky. Na tu poukázal

pan Dundr ženicha s nevstou a rodie Kulichovy,

zbývající rozsadil zcela strategicky pár vedle páru,

až na milého Petrhla, jemuž zbyla židle vedle

paní Knedlhansové. Byl to arci skromný lovk
a v útchu ml po druhé stran slenu Amálku.

Kulich jen dosedl a naklonil se k žen:
„Povídal jsem ti, mámo, že tu voní šunka.

Koukej ji — támhle!"

A vítzn ukázal na kredenc, kde stála mísa

s kopekem ržových ízk. Ale pokrájené žem-

liky se sardelovým máslem byly tam taky.

Silná vn menáda sjávou rozestela se po-

kojem, cukr se utápl v líbezném moku, peivo

kolovalo, pan Dundr i paní Angelina horliv po-

bízeli, otec Kulich již srkal a zamlaskal.

Mrtvý bod byl šastn pekonán. Spolenost

mela se ím zamstnávati, silná káva píjemn roz-

jaovala, ledy se lámaly. Když se koflíky naplnily

po druhé (paní Knedlhansová z opatrnosti poídila

druhou várku z vlastních zásob), šumlo a zvuelo

to již pokojem zcela nenucené, o arci velikou

zásluhu ml pan Dundr. Stále povstával, stále

navazoval, podncoval, chvílemi obcházel stolující,

našeptávaje tomu onomu žert njaký. Ani netu-

šil, jak ho pi tom sledují zkoumavé zraky, a to

byly zraky sleny Klotyldy. Srovnávala, srovná-

vala. S kým? Kdož z úastník by to byl uhodl,

by i byl slenu pozoroval! Ale ze všech toliko

Nanynka zachytila chvílemi pohled, nebo sedla
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právž proti Klotyld, a pak se úkradmo rozhlédla

kolem, pozoruje-li i nkdo jiný. Ale Saloupek si

hledl Albínky, Vejlupek neml oí než pro Amál-

ku, paní Knedlhansová se zhlížela v dcei a Sa-

loupkovi a v obraznosti své vyvolávala si chvíli, až

taky jednoho dne tyto její „dti" budou sedti

na pohovce jako ženich a nevsta. Matka Kuli-

chová všecka blažená hledla ped sebe a opájela

se tím šumem „dýchánku", jakého ješt nikdy

nebyla úastná, otec byl zabaven panem Pe-
trhlem, který se na tatíka nemohl vynadívat a

pisedl až k nmu. Snad již si jej v duchu modelo-

val. — A když pan Dundr zas dosedl, tu se

s uctivostí obracel ke slen Klotyld a vyprávl
— vyprávl, až se hory zelenaly. O svém úad,
o svém mládeneckém hospodáství nahoe v Hlu-

boké cest, o svých veerních spolenostech. Ale

a se dotkl ehokoli, i když líil své „poustevnické

doup tam vysoko nad Prahou", a jak jest oše-

tován starou kopuletou babou z dolejška, vše

bylo podbarveno lehkým žertem. Nešetil ani sebe

a vyzradil mnohý píbh, v nmž bezdky sehrál

partii komickou.

Slena Klotylda naslouchala pozorn a zas-

chvílemi se zamýšlejíc, a pojednou se otázala pana

Dundra

:

„Tak se zda, pane editeli, že svoji samotu

ani píliš tžce nenesete?"

„Na mou vru, sleno, te už ne, — Nu,

abych neselhal, jsou nkdy chvíle, kdy si myslím,
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aby kat všecko spral, ale vždy to zas pejde,

pejde."

„Dovolte, pane poruníku,'* zaznlo za ním.

To byla paní Knedlhansová, která s Albínkou sbí-

rala nádobíko po káv, nebo všichni hosté jako

jedním hlasem proti tetímu šálku se vzepeli,

a tak hospodyn sklízela, aby to na stole nepe-

káželo.

„Prosím, paní tetinko!*' a pan Dundr chápal

se dvorn i koflíku Klotyldina a podával jej do-

mácí paní.

Za chviliku byl stl prázden, i zbytky pe-

iva zmizely. Paní Knedlhansová sbírala s er-

veného ubrusu poslední drobty, aby, nic nerušilo

volnou zábavu.

„A je-li nejh,*' doploval pan Dundr, když

panika byla odstoupila, „tu se chopím své staré

ninry a zahuím si k ní njakou ludráckou pís-

niku."

„Co je to ninra?" podivila se slena Klo-

tylda.

„I tak já íkám své kytae — ninra je s kli-

kou."

„Vy jste hudtebník?" ptala se se zájmem.

„A 'jaký!" zaistalál se plam Dundr. „Však m —

"

Zarazil se. Málem by byl dodal : však m
uslyšíte! Ale to by £(p podekl. *Jeho produkce imla

býti pekvapením.

„Promite na chvíli," odpouštl se, a vzcho-

piv se zamíil ke Kulichovi.
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„Pane otoe," Sqptal k nmu, „pjte mi na

chvilku klí svého bytu, doskoím si tam."

„Pro pak?"

„Pst — neíkejte nic — pro to zpvávé devo
— rozdiláme to trochu."

„No to jiá mám taky nohy, vašnosti pane e-

diteli
"

„Ne, ne, pjte mi klí a sete."

„Ale, vašnosti," šeptal Kulich šeptem hodn
brumlavým, „vždy já se náramn rád projdu.

Nalili do m kávy, až mi v žaludku žbluká, a

jak poítám, ešt na nás nco eká."

A mrskl okem po míse se šunkou, po sarde-

lových žemlikách,

„Tedy pjdeme spolu," rozhodl pan Dundr,

který ml starost, aby mu Kulich z jedné ky-

tary neudlal dv.

Na cestu nabídl Kulichovi doutník.

„A to ano, vašnosti, to udlá dobe."

Jeden za druhým vytratili se z pokoje.

Za chvíli vrátil se Kulich sám a opatrn kladl

rozkouený doutník na okno. (Pan Dundr v ku-

chyni ladil kytaru.)

Saloupek pichvátal.

„Jen rate kouiti, pane Kulichu, já si taky

zapálím, abyste nebyl sám."

Pozornost hostí byla te upena k Petrhlovi,

který se ped chvílí byl zmocnil všech drobek
z buchet, uhntl z nich žmolek a te z nho cosi
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furmoval. Posléze nabodl svj výtvor na sirku

a podával vc kolem.

„Ježíši!" vykikla Amálka. „To je ert!"

„To není obyejný ert, to je Mefisto z Fau-

sta," opravila slena Klotylda.

Na prahu objevil se te pan Dundr s kyta-

rou za zády. Vykával klidn, až se všichni na-

dívají na sochaský výkon Petrhlv, a když hla-

vika obešla celý stl a vrátila se k tvrci svému,

zaznlo krátké zadrnkání úvodem a hned potom

zpíval pan Dundr:

„Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobe,

bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo lépe,

za našich mladých let

bejval svt jako kvt,

bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobe!"

Všichni se rázem otoili, hledli na pana

Dundra, který upíral oi kamsi do neuritá a

pl celou duší, jak se zdálo.

Taky slena Klotylda pekvapena se ohlédla.

Ale ponenáhlu zas obrátila tvá a zírala ped
sebe, nic a nikoho nevidouc.

Novák stiskl ruku Nanynce, naklonil se k ní

a zašeptal

:

„Nám bude svt jako kvt, vite, Andulko ?*

Nanynka optovala stisknutí a šeptla:

„Doufám, Jindro.",

A vidouc, kterak zraky Novákovy bezdky
te zabloudily ke slen Klotyld, posunula se

). Herrmann, XXV. Vdavky Nanynky Kulichovy. II. 6
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blíž k jeho uchu a všeptla mu, sotva rty pohy-

bujíc:

„Rozpláe nám ji — to dobe nezaal . .
."

Pan Dundr dozpíval a udeil hlun záv-

rený akord. Pokojem zapraštl potlesk, paní

Knedlhansová klátila rukama nad hlavou jako v-
trný mlýn. Pvec uklánl se žertovn, rozesílaje

po prstech hubiky na všecky strany, a pisedl

zas i s kytarou ke Klotyld.

„Nuže, sleno,*' zasmál se, „takový jsem

já muzikant. Kdyby prsty netuhly a tenor nepe-

skakoval, to bych dokázal vcí! Ale pro moji do-

mácí potebu je toho dost."

Slena Klotylda, byvši oslovena, nemohla ji-

na!k než obrátiti tvá k panu Dundrovi. A tu jeho

smích pomíral, až docela ztichl a utopil se v ja-

kémsi rozpaitém pokusu o pouhý úsmv. Zíraly

na zraky, zalité vlhkým leskem.

^



40. Taneek. — Rozchod.

Slena Klotylda pocítila, že se jí asy orosily,

zpozorovala, že to panu Dundrovi neušlo, a

hnvala se na sebe, že práv ped ním neob-

stála. Nebo práv ped ním chtla býti pevná,

zdánliv i lhostejná. A tu pojednou nepatrné slv-

ko „bejvávalo, bejvávalo . . .'', provázené zádumi-

vými zvuky kytary, vyvrátilo ji z rovnováhy. Ach

ano, bejvávalo! Když jí nadcházel Švalben-

švanc! Když se domnívala, že jest jí souzen!

Kterak všechny její nadje oprchaly, sotva že

byly vzklíily! A jak dávno je všemu tomu!

Rychle sklonila hlavu ke kytae, spoívající

te na klín pán Dundrov, a sbírajíc všechnu

sílu, aby se jí hlas nezachvl, otázala se tiše:

„Je to tžký nástroj, pane editeli ?*'

Pan Dundr horliv vykládal, ukazoval nej-

lehí akordy, podal slen kytaru, položil prsty

její levice na hmatník a svými pevn je pidr-

žoval. Musil pi tom cítiti, že se jí ruka chvje.

„A te, sleno, tmito prsty pravice udete
v struny. — Ale výborn! Hrála byste velmi brzy,
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máte jemnou ruku, štíhlé, ohebné prsty — hra-

jete na klavír, pravda-li? Nu tak, dv, ti lekce,

a pjde to. — Takto, a takto — znamenit, vzácná

sleno V
Klotylda zabrnkala, usmála se, vrátila nástroj

a požádala:

„Zahejte ješt nco, pane editeli, nco ve-

selého."

Pan Dundr se chopil kytary a zpíval:

,,Když si niš ddeek babiku bral, bral,

babika plakala, dda se smál, smál ..."

Píse práv tehdy zaznívala po celé Praze,

ve všech zábavách taneních, kvikala a vrela ze

všech kolovrátk, mla i te úspch. Když ztichl

potlesk, otázala se paní Knedlhansová, hledíc na

Nanynku a tém petékajíc blahovolným úsmvem
zkušené, vdoucí matrony:

„Bude naše milá Nanynka taky plakat?"

„Což pak je Nanynka njaká babika?" vy-

hrkla Amálka. „Babikou bude tamhle paní Kuli-

chová."

Všichni se rozesmáli, Nanynka se rdla.

„Co se smjete!" durdila se Amálka. „Vždy
to tak bude!"

Smích se znásobil, paní Knedlhansová až za-

slzela. Amálka se rozhlížela vykulenými zraky.

Což ekla nco hloupého?

Aby rozpak Máliných a Nanyniných ne-
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pibylo, zpíval pan Dundr a hrál, písniku za

písnikou, spolenost víc a více se rozjaovala.

Jeho úspchy dráždily Maksu Petrhla. Hle-

d do stropu, pohyboval rtoma, jakoby nco
odíkával. Skuten si cosi zopakovával a patrn

jsa s výsledkem spokojen, zamíil ke Kulichovi

a šeptal

:

„Vašnosti (jindy mu íkával prost pane do-

movníku), poteboval bych figuru na jevišt, ne-

byl byste tak laskav — ?"

„Jakou pak figuru ?'' ptal se Kulich.

„Na malou komedii pro spolenost. Zasm-
jete se pi tom taky."

„Ale já žádnou komedii neumím," namítal

Kulich.

„Já umím," šeptal Petrhlo. „Vy jen posto-

jíte a já budu hrát. Rate se mnou do vedlejšího

pokoje. Bude to náramná psina."

„No, psinu já žádnou nepokazím," svoloval

Kulich. Zdvihl se, šel za Petrhlem. Socha ho

nechal zatím vedle, vrátil se do hodovny, po-

klonil se, oznamoval:

„Vážená spolenosti! Z vysokého povolení se-

hrajeme slavnou tragedii o doktoru alchymie Fau-

stovi, jeho služebném ertu a spanilé Margaret.

Zaátek co nevidt." Uklonil se panu Dundrovi

a ekl: „Prosím o malou pedehru."

Pan Dundr spustil jakési preludium.

„Co to se mnou budete dlat?" ptal se Kulich

sochae.
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„Jen se rate rovn postavit, zády ke mn,
tak. Docela rovn, prosím."

Kulich stál jako svíce. Petrhlo se o opel,

náhle se sehnul, popadl Kulicha pod koleny, zdvihl

si jej na hbet jako pytel a vnášel jej do hodov-

ny, volaje pi tom:

„Prosím, pedstavení zapoíná!*'

Složil Kulicha na podlahu, elem k divákm,

a skrývaje se za ním, pohyboval ze zadu stí-

dav jeho rukama a deklamoval po zpsobu prin-

cipál loutkových divadel, s falešným drazem,

hlasem jako z bicha nabíraným:

„Tady jsem, já doktor Johan Faust,

ten svtoznámý slavný uenec,

kterýžto prošel všechny kouty zemmn,
kterémuž známo každé lidské plemmn!

No kuncurgút, já jsem ten doktor Faustl"

Každá vta Petrhlova znla, jako by ji kon-

il otazníkem. K tomu vyjevená tvá Kulichova,

kterýž nikdy nevdl, za kterou ruku ho Pe-
trhlo te popadne — pitvorný dojem byl doko-

nalý a diváci se smáli. Neodolala ani matka Kuli-

chova, jejíž obliej se zakabonil, když vidla,

jak Petrhlo jejího muže pivlékl. 2e se ten

starý blázen ke všemu propjí!
Socha byl by arci poteboval figur více a

zvlášt ml zálusk na paní Knedlhansovou, kte-

rá se mu zdála jak ušitá na drbanou dvrnici

Markétinu, vystupující se slovy:



Jsem trafikantka, vdova poestná,

mé jméno Marta Kleprtáová . .

.

Ale netroufal si, jako by pudem vycioval, že

mu tato dáma není píliš naklonna a že není

radno žertovati s ní.

Zatím jeho zraky padly na Vejlupka, který

sledoval vesele poínání Petrhlovo, skoro jakoby

ml tisíc chutí taky se zúastniti. 1 skoil pro nj
Petrhlo, pivlékl jej vedle Kulicha a pedstavil:

Paniky, páni, se mnou žádný žert,

já jsem ten zatracený Faustv ert!"

Ve j lupek chápal úlohu lépe než otec Kulich.

Koulel divoce oima, klapal ústy a vrel ábelsky.

Amálka zastírala si rukama tvá, jako by Vejlup-

ka takto se šklebícího ráda nevidla, ale skrze

prsty dívala se pece.

Petrhlo spokojil se tedy s dvma figurami-

Když poteboval paní Martu, chopil se Kulichu,

když Markétku, posunul ku pedu Vejlupka. Co
pi tom hovoil, opakoval dílem, jak slyšel od

koleg na akademii, ale více pidával ze svého.

Na konec odnáší ert Fausta, a tu se Kulicha

chopili oba, Petrhlo i Vejlupek, a vlékli jej až

do kuchyn. Baruška, která hned na poátku se

byla pikradla do prvního pokoje a odtud celý

dj sledovala, prchala ped nimi s výkikem, ja«

ko by také jí pekelníci hrozili, a te teprv Pe-
trhlo vidl, kde ml hledati Markétku. Ale již

bylo po komedii.
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Když se pak všichni ti vrátili zas do hodov-

ny, aby se podkovali za potlesk, s Petrhla jen

se lilo, jak horliv hrál. Paní Knedlhansová mrkla

na dceru a vyšla s ní do kuchyn. Za chvilku

byly tu ob se sklenicemi a s láhvemi kižovnické-

ho piva.

„Pánové, když jste se tak namohli, neuškodí

malé posilnní — a nám taky vytrávilo."

Albínka nalévala, panika postavila na stl

mísu se šunkou a mísu žemliek se sardelovým

máslem, pinášela malé talíky, píbory.

„Prosím, vážená spolenosti! Rate si poslou-

žiti. Komu libo šunky — komu libo žemliek . .

."

A panu Dundrovi šeptala v ucho, ale tak, aby

sleny Myslíkovských slyšely:

„To je šunk; od naší drahé paní domácí —
takovým vzácným píspvkem vzpomnla — berte

si, pane poruníku."

Kulichovi svítily oi, když mu hostitelka klad-

la na talí, a Petrhlo jedl horliv jak obr z po-

hádky, stídaje spravedliv šunku a žemliky. Pan

Dundr položil si na talí taky ízek, ale ješt vy-

kával. A když pede všemi stály již naplnné

sklenice, vzchopil se a proslovil

:

„Sešli jsme se k malé slavnstce, která jest,

abych tak ekl, pouhou pedehrou dležitého aktu

ode dneška za týden. Dnes tu tvoíme kruh ko-

lem páru šastných snoubenc, kterým za týden

kyne satek manželský. Prosím, abyste všichni

pipili na štstí a zdraví tchto našich milých
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pátel — a nech je nepotká žádné protivenství

osudu. Pane uiteli Nováku, sleno Nanynko, af

žijete
!"

„A žijou!*' vykikla paní Knedlhansová a

spchala za panem Dundrem, který vážn kráel,

aby snoubencm piukl.

Matka Kulichová držela pravicí sklenku, le-

vicí zamnula v oích. Ruka s pivem se jí chvla,

sotva že sklenici donesla, aby Novákovi a dcei

pipila. A potom picházeli ostatní.

Pan Dundr vykal, až skleniky všech zazvo-

nily a všichni usrkli, a poznovu promluvil:

„Druhý pípitek budiž ctným rodim, kteí

mohou právem býti hrdi na dcerušku tak roz-

tomilou a na zet tak zdárného. A žijí dlouhá

léta, aby se dokali všech radostí, které jim nová

mladá domácnost pipraví!"

„Do tetího kolena!" vykikla zas paní Knedl-

hansová. A když piukávala s matkou Kulicho-

vou, dodala k ní hlasitým šeptem: „Vnouátek

abyste se dokala, milá paní, krásných vnouá-

tek."

Te už matka Kulichová pro slzy nevidla

docela nic a nikoho, vrážela sklenikou na slepo

a polovinu piva rozlila.

„Bartolomji," stkala, „to je na m mnoho;

tó já nepekám!"

„A což teprv za týden, matko," mruel Ku-

lich, „to bude ješt horší. To poplaveš!"
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Ruce se napahovaly, sklenice zvonily, hlasy

hluely. Saloupek s Albínkou octli se pojednou

za všemi ve stínu kamen, a tu Saloupek popadl

a tiskl k sob Albínku, která se marn bránila.

Jen jediné zraky zaletly v ten kout — zraky

paní Angeliny — a bleskly blaženým výrazem.

Saloupek dnes poprvé se neostýchal! Až se v pta-

ní Knedlhansové srdce zatetelilo. Získala-li jen

tolik, aby se konen ústa Saloupkova otevela,

pevyšuje to všechny obti, jež pro Nanynku a

její vdavky pinesla.

Amálka v radostném i šastném zmatku

z obecného rozrušení chopila se pevn ruky, Vej-

lupkovy a šeptala:

„Jako ten ert jste nebyl hezký, tolik jste

se šklebil . .

."

Vejlupek vyprostil ruku, obemkl Amálku v pa-

su, a dívka pitulila se k nmu jako ptáe.

Slena Klotylda stála jako socha, zírajíc pes
stl k Nanynoe, k níž se práv sklánl Novák.

Pan Dundr se chopil kytary a plným zvukem

zahrál cosi jako fanfáru, podbarvuje drazn vše-

mi basovými strunami, naež rázem ual — a

tím celou spolenost z náhlého opojení probudil.

,"Skoda, že si nemžeme zatanit!" povzdechla

po krátkém odmlení Amálka.

„Pro pak ne, sleno?" ekl pan Dundr, uka-

zuje na kytaru. „Do sytosti, libo-Ii. — .Slyšíte,

pane Vejlupku ?'*
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Bez okolk' odklidil s Vejlupkem ti nebo

tyry židle, které nejvíce pekážely, usedl v kou-

t vedle okna a jal se hvízdati polku s prvodem
kytary.

Vejlupek se poklonil Amáloe — a již tan-

ili.

Petrhlo mrštil hlavou, stásl všechnu svou

hívu vzad a sáhovými kroky zamíil pro Na-

nynku.

„Smím, krásná sleno, sob zdáti ?" za-

deklamoval, poád ješt vze ve Faustu

Nanynka pohlédla tázav na Nováka, a vidouc

v jeho oích svolení, podala ruku Petrhlovi. No-

vák vyzval slenu Klotyldu, Saloupek se odhod-

lal s Albínkou. Paní Knedlhansová záila blaže-

ností z tohoto improvisovaného plesu a ze široka

se rozložila na pohovce.

Pan Dundr hrál a hvízdal jako zjednaný, po

polce spustil valík. Páni vystídali tanenice, No-

vák popadl svou Nanynku.

„Nejste unavena, Nanoušku?" tázal se dívky

již v kole.

„S vámi ne, Jindro, vždy jen sklouzáme."

A po chvilce ekla s úsmvem:
„Mám radost z Amálky. Té jste se zavdil,

Jindro. Všímáte si, jak se v panu Vejlupkovi jen

zhlíží?"

„Jen se obávám — —" napovdl Novák.

„eho ?"

„Že jí Vejlupek poplete hlaviku. Je tašká."
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Nanynka zmírnila tempo, vzhlédla k Nová-

kovi a ekla vážn:

„Ujišuji vás, Jindro, že dnes nemyslí na

žádné taškáství. Amálka mu uarovala."

„Tím h, Anoušku. Je ješt mlád . .

."

„Snad tím lépe, Jindro. Vždy ona taky."

Bylo po valíku. Pan Dundr otíral elo, mnul
rukama. Koneky prst pozbývaly znenáhla citu,

brnly ho. Ješt dva, ti tance — a naskoí mu
puchýky. Dávno již se tolik nenabral.

„Chudák pan poruník," politovala jej pani

Knedlhansová. „Jen muzicíruje a sám se dívá.*'

Po tch slovech Petrhlo se vytratil z pokoje,

na sí, hml se schod, letl do pedního domu,

do svého bytu. A za chvíli všecek u-i^ícen byl

zpt, skrývaje cosi za zády.

„Dovolíte, vašnosti? Vystídám vás, abyste si

taky mohl skoit."

Usedl na židli pán Dundrovu v kout a po-

jednou ml na klín — harmoniku.

„Prosím !"

A slpustil na svj vískavý nástroj mazurku.

Te arci šel pan Dundr pro slenu Klotyldu.

Objevilo se, že je taneníkem ze staré, dobré

školy. Vážn, elegantn roztáel kolo, každý jeho

obrat byl uinnou arabeskou. Slena Klotylda

povznášela se v jeho náruí lehce, bezpen, plna

grácie a zárove odevzdanosti. Zdálo se, že tento

pár taní jakýsi koncert, a trvalo chvilku, než se
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ostatní do kola odvážili. Te si dodal kuráže

i sám Kulich a šel pro paní — Knedlhansovou.

„Výborn, výborn!" jásal do vesku svého

nástroje Petrhlo a bil v taktu kramfleky do po-

dlahy.

V tu chvíli Vejlupek, jenž ml v náruí zas

Amálku, penesl se s ní pes práh do prvního,

prázdného pokoje. Baruška, která tam chtivými

zraky pihlížela k tanenímu reji, sotva mla a-

su, aby zmizela v kuchyni. — Uhýbal Vejlupek

ostatním, aby mli více místa? — Te se jen ko-

lébal, a sklánje se k Amáloe, tázal se: ^

„Taníte ráda, sleno Amálko?"

„Ach — ráda!" vydechla dívina.

„Taky se ínnou ?"

Místo odpovdi pevnji se k nmu pivinula.

„Sleno Amálko!"

Oi Vejlupkovy jen hoely, rty se mu chvly.

„Kdybych sml, Amálko drahá . .

."

Amálka odklonila hlavu nazad, vzhlédla k ta-

neníku pohledem plným žáru, naež oi piví-

rala, až je pevn semkla, a hlava její zstala od-

chýlena. Nemohlo býti zejmjšího pobídnutí: Sta-

ne-li se te nco, nic nevidím!

A na jejích rozpálených, žádoucích a zvoucích

rtech ulpl dlouhý, horký polibek Vejlupkv.

Nikdo z obou nevdl, jak a kudy se vrátili

mezi tanící páry.

Bylo po tanci. Odmlela se vískavá harmo-

nika Píetrhlova i kytara pán Dundrova. Tanec-
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nfci byli zchváceni, dámy nezchváoeny sice, ale

uhátý. Rozšafný pan Dundr povelel pímí, pa-

ní Knedlhansová obcházela se zbytky šunky a

žemliek, Saloupek doléval piva z posledních láhví.

V kuchyni byla Tonika domácích. Pinesla

vlnné šátky pro sleny, aby se cestou dom ne-

nastudily. Ale spíše to byla záminka paní Myslí-

kovské, aby dcerám pipomenula vasný návrat.

Páni již jen postávali. Paní Knedlhansová

mnohomluvné dkovala panu poruníkovi za vše-

chnu obtavost, tlkovala i Petrhlovi za jeho pi-

spní k zábav. Slena Klotylda sedla zamyšlena.

Tu pan Dundr posledn se chopil kytary,

zašel do tetího, tmavého pokoje pán Saloup-

kova, a náhle se odtud ozvalo zastaveníko:

,,Luua";jasn svítí,

poj, milenko, ven,

hvzdiky se tpytí,

opus plachý sen.

Poslechni, jak tobž

má kytara zní

v této noní dob,

kdy již všechno spí . .
,**

Všechny tyry dívky naslouchaly s pohledy

ztracenými, ale arci každá s jinými pocity. Amál-

ce se rozjiskily oi.

„To je krásné!" opakovala nkolikráte šep-

tem.

Zpv doznl, struny se dochvly, pan Dundr



se vracel ze tmy a vkládal kytaru v pouzdro. Pí-

se naladila všechny tak na mkko, že nikdo ne-

tleskal. Nastal rozchod. Slena Klotylda podávala

ruku panu Dundrovi:

„Dekuji vám, pane editeli, za požitek, který

mi dnes pipravila vaše kytara."

„Ale moje prsty/' zasmál se pan Dundr.

„Zítra na nich budou skleniky."

Všichni odcházeli jedním vrzem, Tonika od-

nášela prázdnou mísu.

Amálka úmysln se opozdila, zadržela i Na-

nynku. A když všichni mizeli dole ve tm scho-

dišt, popadla na první pestávce Nanynku, ob-

jala ji bouliv, zlíbala ji a šeptala:

„Nanynko zlatá, Nanynko drahá, má m
rád!"

Nanynce nebylo teba ptáti se, kdo, ale stejn

tiše ekla:

„Mjte rozum, Amálkto, mjte rozum."

„Jaký pak rozum," šeptala dívka horoucn,

„když m Sná rádii Co pak jste vy a Novák

dlali s rozumem?"

U bytu Kulichových bylo druhé louení, v pr-
jezde u schod k domácím tetí. Pan Dundr po-

líbil ruku slen Klotyld, Vejlupek obma dív-

kám, a díval se vzhru, až mu Amálka s oí zmi-

zela.

Ješt ekali na Nováka, kterého všichni do-
provodí dom na Staré msto. Petrhlo se na-
bídl, že panu Dundrovi ponese kytaru.
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„Líbí se vám ten inštrment?" zeptal se ho

pan Dundr.

,Ale jak!" zvolal Petrhlo. „Práv si myslím,

kde bych takovou liboharfu splašil."

„Tak vám eknu, mladíce: mám ješt j'ednu

takovou nádobu — koupil jsem ji u nás v draž-

b, ani jsem nevdl, pro. Te to vím. Máte ji

mít ode mne na památku."

„Hrome, to mi budou v ateliéru závidt!" vy-

kikl Petrhlo.

Již tu byl Novák, a celý tverlístek nastoupil

cestu smrem ke Karlovu námstí.

Z oteveného okna tmavého pokoje v prvém

pate hledla díví hlava a zamilovaná díví du-

šika letla za odcházejícími,,

4

Aj



41. Sesterská ukolébavka.

Sleny domácích, když se vrátily z dýchánku,

našly doma jen matku. Pan Myslíkovský se

vybral z veera na procházku.

„Tak už jste šastn doma/' ekla paní, když

dívky všustily do pokoje. „Zahalily jste se pe-

liv? Zdá se mi, že je chladný veer. Nic na-

plat, april je april."

Otázka svdila sic obma dcerám, ale sta-

rost matina týkala se hlavn a snad jedin sle-

ny Klotyldy, k níž se panika vždy obracela.

O mladší Amálce platilo nejspíš pokaždé, že mráz

kopivu nespálí.

„Už jsme tu," vydechla slena Klotylda, ja-

ko by ji tch dvacet schod do patra bylo ne-

smírn unavilo. Shodila s ramen šátek, skládala

jej mnohem svdomitji než jindy a položila pes
lenoch židle. Amálka svj šátek zanesla do vedlej-

šího pokoje. Víme pro. Tam bylo tma, otevené

okno — Amálce nedalo, aby se inepodívala za vzda-

lujícím se Vejlupkem. Celým srdcem letla za ním.

Bylo jí, jako by s ním odcházelo, co se nikdy ne-

I. Herrmann, XXV. Vdavky Naoynky Kulichovy. II. V
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vrátí. Teprv když tverlístek muž zmizel v temnu

a kroky doznly za rohem, vzdychla z hluboká,

pitiskla ruku pod levé adro a vešla zas do po-

koje.

„Chcete veeet, nebo pokáme na fatria?"

otázala se paní Myslíkovská.

„Já pokám,*' ekla Klotylda, „nemám na nic

ani pomyšlení."

„Já taky," pidala se Amálka.

Paní Myslíkovská byla by ráda vzala dcery

na paškál, ale ovládala se, aby neprojevila ne-

dstojnou zvdavost. Bželo jí arci nejvíc o to,

jak starší dcera byla spokojena. Jak se Amálce

v dýchánku líbilo — co na tom záleží!

Slena Klotylda byla matce vdná za její

zdrželivost. Nebylo jí do ei. Ješt více vážila si

málomluvnosti matiny Amálka. Mla nedobré sv-

domí, ani se neodvážila pímého pohledu na mat-

ku, chodila po temnjších koutech pokoje. Stále

jí hoel na rtech polibek Vejlupkv, pi každém

pomyšlení na to zalily se jí horkem i tváe. Obá-

vala se, aby na ní neutkvl pronikavý pohled mat-

in, aby matka neuhodla, oo se udalo pi té krásné

mazurce v prázdném prvním pokoji. Ale sotva

že v ní tato obava vznikla, odhodlávala se Amálka

srdnat: všechno zape, zalže! Kdo jí mže co

dokázat? — Pes toto odhodlání nemohla se do-

kati chvíle, až bude po veei a po rodinném be-

sedování, až zazní z úst matiných: Pjdeme spát!

— až nalíhl otce i matku na dobrou noc a uchýlí
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se s Tyldou do spolené ložnice, kde se v útulném

lžku skryje a zaciioulí jak sysel s mladým, do

dneška nepoznaným štstím prvého zamilování.

Jen svým bílým poduškám mže bez obavy d-
vrn pošeptati, koho dnes ve svt našla. Jen

v jejich mkkém a mlelivém objetí mže ztutlati

blažený smích nebo taky blažený — plá.

ím dále více dráždila paní Myslíkovskou

dychtivost, kterak u Knedlhans bylo. Stále dou-

fala, že dcery spustí samy. Ale dívky otalujíce shle-

dávaly domácí obleky, aby mohly svléci svátení

šaty. Paní Myslíkovská zamíila do kuchyn, aby

pihlédla k veei, spíše však, aby zatím vyzpo-

vídala Toniku.

Tonika ješt mla plnou hlavu „jasného svi-

tu luny'', nebo si byla zastaveníko pán Dun-

drovo s Baruškou Knedlhansovic svdomit vy-

slechla, a te si polohlasem a jak do sebe pro-

zpvovala. Pipadalo jí, že nikdy nic tak rozkoš-

ného neslyšela. Bylo jí pi tom nhou až do pláe
a jen se zlobila, že si veršíky do slova nepama-

tuje. Ty musí mít a zapje si je plným hrdlem, až

bude všet na pd prádlo. Poprosí Nanynku,

aby na tom pánu „písmiku" vymámila, pak si

ji opíše.

Paní Myslíkovská vstoupila do kuchyn a

zaslechla ješt na prahu kousek nápvu, naež
Tonika rázem umlkla.

„No, no, holka, ty jsi njak rozezpívaná.

Bylo tam nahoe veselo, co?"
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„Ach, milostpaní, bylo! Ale tohle není veselá

píse, milostpaní, ta je pohnutlivá, jako když do

srdce krájí. ,Luna jasn svítí, poj, milenko, ven*

—" zanotovalo dve klokotavým hlasem. „Až

by se lovk rozplakal."

„Kdo pak ji zpíval?"

„Ten pán, co u nás vera byl. Hrál na ky-

taru a zpíval zrovna jak na divadle. Ach, ten

krásn hraje, a zpívat umí, že lovku srdce use-

dá. Byl v zadním pokoji sám, jako za kulisama, a

všichni poslouchali jak v kostele. — A ped tím

hrál do tance, a ten socha tady z hoejška zas

na hermoniku, a páni a sleny tanili — povážej

si, milostpaní, taky pan domovník tancoval — s mi-

lostpaní Knedlhansovou, a všichni mu tleskali, a

pak ml sólo — to byla podívaná. A dobe tan-

cuje, takový ddek — mli ho vidt, milostpaní!"

„Vida, vida, tak tedy se i tanilo?" otázala

se panika. „A naše sleny taky?" prohodila ja-

koby nic.

„Ale, Ježíšmarjá, bodej by ne!" ujišovala

Tonika horliv. „Slena Klotylda s tím pánem
— ale jak, milostpaní! Tancuje ten pán tak po

starodávnu, šoupav, ale jako tancmistr! To na

n bylo podívání. A pan uitel Novák s Nanyn-

kou dolejších, a slena Amálka s tím svým mlá-

dencem — byl to uinný bál"

Paní Myslíkovská naslouchala zdánliv lho-

stejn, dívajíc se pod pokliky na plotn, ale

sotva té chvíle vdla, co je pod kterou. Jen
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hltala dívin referát a radovala se, že výprava

Klotyldina nebyla marná. Tanila! S panem Dun-

drem! Ó, tanec psobí zvláštním kouzleni, tance

bývá poátkem dalekosáhlých následk. Druh se

tu k druhu pivine, z tla do tla pechází podivné

chvní, teplo, vn, nová a nová žádost vrouc-

njšího pilnutí — paní Myslíkovská vzpomínala

na vlastní mládí. Vždy taky ona v tanci našla

svého Stanislava.

„A jaký pak je ten Amálin mládenec ?*' otá-

zala se zcela ledabyle.

„Ó, milostpaní, tuze roztomilý mladík. Kdyby

slena sama byla vybírala, lepšího si vybrat ne-

mohla. A taky uitel, povídala Baruška. To bude

hezký párek do koáru."

„Škubalo to tebou, oo?'' usmála se paní.

„Jak pak ne, milostpaní!" piznala se Toni-

ka. „Však my s Barou jsme v kuchyni taky

kepily," dodala rozpustile.

Panika vdla dost — a byla skoro šastna.

Klotylda se bavila, tanila. Jestliže Pánbh se-

sílá píležitosti, tu se stalo noo takového. Po-

žehnané vdavky Nanynky Kulichovy!

O chvilku pozdji, když se vrátila do pokoje,

ekla k Amálce:

„Mohla bys prostít, Máli."

Vždy k tomu volávala Toniku z kuchyn, ale

práv te nepála si, aby tu dve píliš okou-

nlo a každé slovo lapalo. Chtla býti na chvíli

s dcerami, a vlastn taky Amálku by nejradji
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vystrnadila, aby byla jen s Klotyldou. Dobe však

bylo pro ni i pro Klotyldu, že tu byla Málka.

Paní Myslíkovská snad píliš brzy by byla zv-

dla neb uhodla, jak vzdálena je žádoucího cíle.

Aby se její otázky nepodobaly výslechu, pe-
cházela, vyndávala z kredence stíbrné píbory,

kladla je na desku, snášela všeliké drobnosti, a pi
tom jen jako mimochodem trousila:

„Tak tedy vzadu nahoe všechno dobe do-

padlo, dti? — Povídá Tona, že se tanilo. —
Nu ano, kde se sejde nkolik mladých lidí . .

."

Byla to hlavn Amálka, která tento zpsob
rozpravy uvítala. Prostírala horliv ubrus, po-

tahovala za cípy, a obskakujíc úmysln tak, aby

jí matka nevidla do tváe, spustila ochotn:

„Taky se trochu tanilo, mamá. Ale ped
tím byla i komedie, ten pan socha Petrhlo z ho-

ejška hrál Fausta, s živými figurami, mamá.

Pan Kulich byl Faustem, to bylo náramn k smí-

chu. Hrál ti to práv tak, jako hrávají v jeslích*

— hned by mohl s tmi panáky chodit."

„S živými figurami?*' podivila se matka. „Jak

to bylo?"

* Tehda ješt kvetly v Praze „jesle", zvláš u hoky-

ná, ale i v nkterých nemajetných domácnostech soukro-

mých. Bývaly zizovány hned po sv. Mikuláši a trvávaly

až do masopustu. Byly to skutené jesliky s Betlémem a

vším píslušenstvím, ale tvoily zárove jevišt, na nmž
podnikatelé hráli loutkové divadlo. Nkdy v léta osmdesátá

všechny takové podniky z Prahy vymizely.
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Amálka ochotn a horliv vykládala poínání

Petrhlovo. Zdržovala se nejvíce pi postav Ku-

lichov, pes úastenství Vejlupkovo vždy jen let-

mo peklouzla. Matka nemla míti ani potuchy,

že Vejlupek Amálku njak zvlášt zajímal.

„Jen bych byla ráda vidla, aby k tomu byl

vzal paní Knedlhansovou. To by byla znamenitá

figura pro komedii."

Slena Klotylda naslouchala zcela lhostejn

líení Amálinu, jak se zdálo. A když pak matka

zas odešla na chvíli do kuchyn, usedla ve vedlej-

ším pokoji ke klavíru a jako šeptem pehrávala

první takty zastaveníka pán Dundrova.

Hledala tóny, zastavovala se, nápv se jí roz-

plýval v jakousi samodílnou fantasii. Amálce se

zdálo, že se Klotyld vydral z hrdla i hluboký

vzdech.

Stanula na prahu, naslouchala do temna sa-

lonu a pronesla tiše:

„Ale vi, Tyldo, to bylo krásné! A jaký

hezký hlas má pan Dundr. Zrovna jako teno-

rista . .
."

Klotylda sedla nad klávesy se schýlenou hla-

vou. Te ji sklonila, obma dlanmi pejela spán-

ky, na nichž jako by se jí byla zachytila pavuina,

a pronesla:

„Mýlíš se, je to baryton. Tenor byl vynu-

cený."

A postehnuvši, že matka pichází, vstala
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rychle od klavíru, vrátila se do pokoje. Tvá její

byla pobledlá, nyjící.

„Bylo té šunky dost pro všechny?" otázala

se panika.

„Dost, mamá," hlásila Málka. „Ješt jí zby-

lo. Vždy byla ped tím káva a paní Knedlhan-

sová pipravila mísu sardelových žemliek. — Ale

pana Petrhla jsi mla vidt, jak jedl! Ten asi

neobdval."

Stále a stále odpovídala jen Amálka, slena

Klotylda mlela. Tato zamlklost starší dcery byla

by matku snad znepokojila, kdyby zprávy Ton-

iny nebyly vyznívaly tak uspokojiv.

Bylo zchystáno k veei, Amálka posedávala

s židle na židli, Klotylda neklidn pecházela.

Matka stíhala dceru pohledy a tyto její pohledy

byly plny mateské nhy. Jako by jimi dceru po

lících hladila, jako by ji nedokavou chlácholila,

jako by ji utšovala: Dokej, dceruško, dokej!

Šastn ti to za'^íná, šastn ti skoní. — Jak

ráda by; se byla dcery pímo zeptala: Nu, povz,

00 se mezi vámi udalo? Kterak jste se rozešli?

— Ale pirozený ženský pud ji varoval, aby se

nedotýkala nejjemnjších strun nitra dceina. Však

nastane chvíle, kdy Klotylda sama pijde, spoine

hlavou na mateských adrech a zašeptá své ve-

liké tajemství. A pak ji matka uchopí, hlavu jí

stiskne, zlíbá toužebné, unylé její oi, které se

kdysi tolik naplakaly, a ve vlastním nesmírném

štstí jí požehná.
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Venku skíply dvee, pan Myslíkovský pi-

cházel.

„Práv vas, many !" vítala jej: panika. „Vše-

chny již ekáme, dvata jsou dávno doma."

„Soudil jsem tak, a proto jdu," odpovídal

cho. „Potkal jsem na Karlov námstí tyry be-

sedáe. Byl mezi nimi taky ten Zadrhlo nebo jak

se jmenuje, v ruce njakou kytaru, a binkal a

zpíval jak splašený — myslím, že ho ješt se-

berou."

Obrátil se k dcerám:

„No, zdá se, že to bylo hodn divoké?"

„To ne, papá," odpovídala Málka rychle, aby

ji Klotylda nepedešla
;
„ale veselé to bylo. Vy-

dailo se to Nanynoe."

Tonika vnášela veei. Když vyšla z pokoje,

poznamenala paní domácí

:

„Tu kost ze šunky jsem nechala na zítek,

many. Myslila jse^n, že dvata mají dnes uze-

niny dost."

„Mn je to jedno, Katynko."

Dívkám ani te ješt nebylo do veee, Amál-

ka však se nutila k vli mamince. Nad Klotyldou

paní Myslíkovská vždy a ve všem shovívav pi-

mhouila oko, Amálce nepromíjela. Když se to

tam dusí, pee a škvaí, má se jíst, íkávala.

Málka tedy jedla pes moc, aspo se tak tváila,

ale více pi tom vyprávla. A ježto vše, co s dy-

chánkem souviselo, matku nesmírn zajímalo, za-

vdila se jí Amálka svou hovorností.
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Lhostejnli naslouchal pan Myslíkovský. Je-

nom když Amálka poznovu líila faustovskou ko-

medii, prohodil žertovn:

„To bych sám byl rád vidl. Zvlášt Kulicha

jako Fausta. Ml by to jednou pan Petrhlo

zahrát u nás."

„Ježíšmarjá, tatínku!" zatleskala Málka. „To

by bylo hezké. U nás nikdy nic tak veselého není."

Paní Myslíkovská prominula tentokráte ká-

ravý pohled Amálce, upela jej však na chot

a ekla

:

„To snad nemyslíš vážn, many. Co se hodí

ke Knedlhansm, nehodí se k nám."

„Pravda," ekl pan Myslíkovský peprn, „my
jsme domácích."

„Ne proto," namítla panika, „ale vbec!"
„Vím, vím, Katynko, co to tvoje vbec

znamená. A proto je u nás vbec všecko jako

zastuzeno. A když jsem* ped chvílí ty tyry tam

v parku potkal, i s tím rozházeným Petrhlem,

pomyslil jsem si, že by nám asem šla k duhu

njaká taková ertovina — a to jsem ješt ani

nevdl, co všechno tam u Knedlhans tropili.

Kousek ipernosti do toho našeho sulcovaného

života, Katynko!"

Tato neoekávaná poznámka pana Myslíkov-

ského, vyznvší na závrku ponkud pitrpkle,

probudila i slenu Klotyldu. Vzhlédla s úasten-

stvím k otci a pojednou se jí zazdálo, jakoby

byl otevel okénko do toho jejich odlišného, uza-
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veného života. Zamstnávajíc se stále vlastními,

skutenými i domnlými bolestmi, a hledíc na vše

matinýma oima, nemla ani asu a spíše schop-

ností, aby chápala taícy život okolí Isvého a všechny

jeho stránky. Netušila, že mohou býti šastni a

veselí také lidé, kteí nemají pt pokoj v prvním

pate, špižírnu vždy plnou a kredenci nacpanou

sklem, porculánem, stíbrem, šatníky a prádelní-

ky drahými látkami a garniturami nadosmrti., Ted

vzpomínala: pro u Knedlhans za to odpldne

pocítila nkolikráte tak úplné teplo a z toho ja-

kousi závist — ne, závist není pravé slovo —
spíše jakousi tesklivost, a neklamn poznávala,

že tam chybí ledacos, eho je doma nadbytek?

Te se podívala na Amálku, na její rozpálené

tváe, když otci vyprávla, eho odpldne užily.

A te náhle pocítila: kdyby v tchto pti poko-

jích nebylo nespoutané Amálky, bylo by zde zou-

fale studeno. A te taky pochopila otcovo slovo

o zastuzení všeho. Jednoho dne však Amálka ode-

jde — a pak zde zbude sama. S matkou sice,

s otoem, ale sama. Otci se odcizila, v rukou mat-

iných byla pouhou loutkou.

Duchem letla v ped. Léta míjejí, sestarává

matka, sestarává otec, jeden po druhém odejde,

a tu sedí kdosi v tomto vymelém byt, se zraky

vpadlými, s vlasy prokvetalými, noe se ve vzpo-

mínky na dávné dtství, na bezradostné panenství,

kdosi, v nmž bez užitku a rozkoše zaschlo vše,

co mohlo býti taky šavnatým, plodným životem,
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a tato opuštná bytost jest — ona. Zatím Na-

nynka Kulichovic v té budoucnosti jest obklope-

na dtmi, život raší a plyne dále, všady se ozýyá

smích i teba plá, ale vše to [jle život.

Slena Klotylda se zachvla.

Paní Myslíkovská v tu chvíli nemla sluchu

a smyslu pro nic jiného než pro štiplavou po-

známku chot svého. Jižjiž chtla bitce odpov-
dti, chtla zdvihnouti rukavici, manželem vrženou,

ale jako vždy rozmyslila se po svém zpsobu. Za-

ala rty a mlela, vzdorn mlela. V tomto vzdo-

ru byla její síla, jak se domnívala. Vždy se sna-

žila vybojovati jen vzdorným mlením, o em se

domnívala, že jest jejím právem, a nechápala, jak

tím vše kolem sebe zabíjí.

Tímto mlením taky byl zabit zbytek veera,'

dnižný hovor, další vyprávní Amálino. Pan My-

sl íkovský chopil se ranních novin, aby doetl, co

mu snad ráno ušlo, paní Myslíkovská vyhledala

lornon s dlouhou rukojetí a ponoila se v obráz-

kový asopis. Tonika sklidila se stolu, nedopité

pivo ve sklenicích teplalo.

„Jdme spát!" ekl pan Myslíkovský, kdyŽ

doetl.

Dcery daly dobrou noc a odešly do spolené

ložnice.

„Myslila jisem si dnešní veer jinak, Tyldo,"

ekla Amálka, rozepínajíc halenku.

Klotylda neodpovídala.
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„Šastná Nanynka, že bude ve svém!" vzdy-

chla zas Amálka.

Klotylda mlela.

Amálka zula botky, shodila sukni, rozpletla

vlasy, stála tu celá bílá, hledla na sestru. Po-

tom k ní pistoupila, ujala ji za ruku a tázala se:

„Tyldo, hnváš se na m ?"

„Pro bych se hnvala?"

„Tedy mi deji hubiku!"

Klotylda políbila Málku, a ta cítila, jak se

chladné rty sestiny chvjí.

Ješt by Amálka ráda byla hovoila, ale

mlení Tyldino ji zaráželo. Shodila te i spod-

niku a vklouzla do postele.

„Dobrou noc, Tyldiko!"

„Dobrou noc," zašeptala Klotylda. Usedla na

pelest', sfoukla svíci, dolehla.

Amálka nemohla usnouti. Pojednou se jí vy-

bavil nápv mazurky — té šastné mazurky, za

jejích^z zvuk snesl se jí na rty opojný polibek

Vejlupkv, celý nápv, od zaátku do konce. Mar-

n na nj ped chvíli vzpomínala, te se rozezvuel

plnou silou. Kudrnái milý, drahý! Ach, ode dneš-

ka za týden! — Ano, ale pak je konec, bude po

svatb, po všem. — Ne, nebude, íkala si Amál-

ka. Uvidí ho zas a zase. Budou se scházeti, umluví

si s Vejlupkem dostaveníko, a další a další. —
Amálka již te poala vymýšleti lsti a záminky,

jak se vytáhne z domova, aby mohla lett naproti

milému hochu, který jest vyvolencem jejího srd-
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oe. A to drobné její srdce bušilo pod pokrývkou

prudce a nedokavá

Tu se jí po chvíli zazdálo, že ve zvuky ma-

zurky, nad niž nyní neznala nápvu krásnjšího

a sladšího, mísí se zvuky jiné, kdesi zblízka.

Povytáhla uši z podušky a naslouchala. Kdosi

stká! Zde v ložnici, blízko ní.

již rozeznávala a neklamala se. Klotylda na

lžku pláe.

Amálka odhodila svrchnici, vztyila trup, na-

slouchala. Sklouzla s postele, uinila po pamti

nkolik krok, piblížila se k lžku Tyldinu, sedla

na pelest'.

„Tyldo," šeptala, „Tyldiko !"

Její buclatá, mkká, teplá ruka hledala hlavu

sestinu, pohladila ji po tvái.

„Sestiko drahá, pro pláeš?"

„Málko!" vybuchlo náhle z úst Klotyldiných

v usedavém plái. „Málko!"

„Co je ti, sestiko?" naléhala Málka všecka

zlekána.

„Ach, Málko," stkala Klotylda, „všichni jste

a budete šastni! Nanynka se svým Novákem,

Albína se Saloupkem, ty taky budeš kdysi šastna

— jen já — jen já "

Plá jí zdusil další slova.

„Ale, Tyldiko, drahá," chlácholila ji Amál-

ka, „vždy ty taky! Vždy pan Dundr..."

„Ach, Málko, vnucujete mi Dundra, ale což

pak víte, jak on smýšlí? Vždy mohu být za-
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hanbena, když m na nej lííte a sám nemá o ni-

em zdání . .
."

„Já myslila " namítla Málka v nesná-

zích.

„Cos myslila? Co mže mamá, co mžeš ty

mysliti? — A si myslíte cokoli, já k nmu ne-

cítím žádné náklonnosti! Kde srdce mlí, nedá

se nic vynutit!"

„Takový hodný a ješt poád hezký lovk,

Tyldiko , .
."

„Hodný, snad — ouhledný taky, Málko, ale

není to Švalbenšvanc, Málko, není to Svalben-

švanc — a já jen toho mla ráda!"

Vybuchlo to z Klotyldy, utopilo se v useda-

vém plái. Vztáhla ob paže k Amálce, objala

ji, vymrštila se k ní a líbala ji v tváe, v ústa,

na oi, na elo. Te byly její rty horké, ale tu

horkost chladila slzami, jimiž zárove Amálku

skrápla.

„Což ty víš o lásoe, dít! Ješt nikoho jsi

nemilovala, srdce tvé se neznepokojilo, srdce

tvé "

„Taky už miluje, Tyldo!" vyhrkla Amálka.

„Ode dneška miluje, sestiko drahá, ale nepro-

zra m !"

A jen to vykla, zalekla se, že sama na sebe

povdla.
Klotylda se nezarazila, nepodivila, netázala

se. Rázem pochopila a uhodla, koho srdce Amál-

ino miluje. Poznovu pivinula sestru bouliv,
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až se adra obou stiskla, a líbajíc Amálku a hor-

kým dechem sálajíc volala tlumen:

„Miluj dít, miluj;, dokud srdce hoí, a bu
milována! A pijde-H a požádá-li t, následuj ho

a bu s ním šastna. Je-li ti souzen, neustane,

dokud t neodvede!"

Pustila sestru, sklesla zas do podušek, a bylo

patrno, že zakrývá ústa dlanmi, aby ztlumila

keovitý plá.

„Tyldiko, pro Boha t prosím, utiš se. Vždy
ani já nemohu být šastna, viclím-li t takto

zoufalou."

Plá Klotyldin umiroval se, tichl ponenáhlu,

potom již jen vzlykala. Amálka ji hladila po

tvái a jako stará rozumná chva chlácholila zp-

váv:
„Hajejí, dadej, sestiko milá, hajej, dadej,

Tyldiko má ..."

A když Tyldin vzlykot nadobro ztichl, když

se zdálo, že usnula, pikryla ji Amálka až ke

brad a odkrádala se po prstech do své postele.

Rozilení a noní chlad zpsobily, že ji pod kží

lehce mrazilo. A teprv když dolehla a ukryla

se, rozdrkotala se jí brada a celé tlo se roztáslo

jak v zimnici. Amálka schoulila se pod peinou

jako zimomivé kot.

fp



42. U sleny Agáty.

Bylo ve stedu veer po dýchánku u paníKnedl-

hansové, ti dni ped svatbou.

Dvee krámku sleny Agáty Pazderkovy v La-

zarské ulici v delších i kratších pestávkách se

otvíraly, zvoneek drnel, a zvuk jeho znl vždy

spíše jako ehtaka než jasný kov. Byl to arci

zvoneek, který sloužil již celá desítiletí, snad

od prvého dne, kdy starý ten barák byl zbudo-

ván, všem pedchdcm i pedchdkyním Agáti-

ným, a ml i po ní sloužiti všem následníkm až

do dne, kdy nízkému domku bude souzeno, aby

se rozlouil se svtem.

Kdykoli se dvee otevely a zvonek zaches-

til, vždy z krámku vyšla díví postava, a to byly

švadlenky Agátiny.

Opodál, ve stínu tehdejších masných krám,
které Lazarskou ulici tém vyplovaly, procházeli

se dva mladí lide. Zdálo se však, že jejich úelem
není pouhá procházka. Nebo kdykoli skíply dve-

e krámku, otoila se ženština a hledla byste,

kdo vychází. A když se tak stalo po páté ne-

L HerrmaDD, XXV. Vdavky NaDyoky KuHehovy. II. ^
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bo po šesté, obrátila se chvatn ke svému prvodci

a ekla

:

„Te odešla poslední, Jindro, Terina. Za

chvilku slena Agáta zave . .
/'

„Nuže, pojme, Aninko," ekl mladý muž.

„S kuráží!"

Byli to naši snoubenci, Novák a Nanynka.

Ješt ho Nanynka zadržela.

„Jindro, skoro se ostýchám. Jdeme tak pozd
veer a jdeme pozd vbec. Jak m pivítá, že

jsme se tak omeškali?"

„Vždy jste mla píinu, Nanoušku. Zpozoru-

jeme-li njakou rozmrzelost, vyznáte ji."

„Ano, pravda, mám píinu, ale práv u ní,

která ke mn byla vždy tak vlídná, laskavá, ma-

teská. Mrzí m te, že jsem stále odkládala.

To vyznání mohla jsem taky díve uiniti."

„Anoušku, sama ujišujete, že je to dáma
rozumná, bez pedsudk, bez pnetensí."

Z krámku vyšla nyní sama slena Agáta

v kartounových šatech, opásaná bílou zástrou,

s bílým epekem na hlav. Odepjala levou ve-

ej ode zídi, pirazila ji na výkladní skí, za-

cvakla závorkou dole i nahoe. Ješt se podí-

vala smrem k ulici Vodikov a pokroila, aby

odepjala a zavela veeji pravou.

Tu se Nanynka rozhodla. Ujala Nováka za ru-

ku a chvátala ke krámku.

„Dobrý veer, sleno!"

Agáta se ohlédla, spráskla rukama.
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„No, to je neoekávaná návštva! Nanynka

— pan ženich! Tedy jen dále, dále!"

Vpustila je do krámku a ekla:

„Již jdu za vámi, jenoin zavru a zabedním

s téhle strany, aby nás nikdo nevyrušoval. Pak

vás pustím zadem. Tak."

ekla, vykonala, pobídla hosty do švadlírny

a dále do svtnice za ní, svého to staropanenského

píbytku, k nmuž náležela i malá kuchyka. Ješ-

t se vrátila, aby zhasila petrolejku v krám
i v díln, a pobídla hosty na pohovku.

„Tak, dti, tu si sednte a povzte, co mi

hezkého pinášíte."

Byl to pívtivý, spoádaný, isouký po-

kojík, práv tak postaítelné bydlo pro osamlou

duši, jako byla slena Agáta. Zde žila již léta a

zde jí po denním zamstnání bylo nejlépe. Zde

taky — umiovala si — setrvá až do smrti. Ne-

mla v život žádných dalších zámr, nemla
zvláštních tužeb. Jen aby mla dosti sil zachovati

si tento tichý kout, tuto poustevniku na klidné

stáí. Ale pece jen kdesi hluboko v duši vystu-

povala starost, bude-li míti tolik pružnosti, aby

až do smrti pracovala. Co by si poala s krá-

mem i dílnou, kdyby jí jednoho dne vypadly tž-

ké nžky krejovské z rukou, kdyby jí zrak o-

chábl?

Nanynka byla rozpaky ervená, dech se jí

krátil.

Slena Agáta zpozorovala to a pobízela:

8«
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„Nu, co pak má naše milá nevsta na srdci?

Ven s tím!"

„Drahá sleno Agáto," vyhrkla Nanynka,

„jdeme vás pozvat — Jindra a já — na svatbu.

Prosím, snažn prosím, neodepete nám tu ra-

dost!"

Slejia Agta pohlížela vážn na Nanynku,

na Nováka,

Nanynoe trvalo mlení Agátino píliš dlouho.

V obav ze záporné odpovdi nutkala Nováka:

„Jindro, mluvte taky — pomozte mi."

Její hlas nasvdoval, že je s vlastní politikou

na holikách.

„Mohu jen sesíliti ujištní Andulino, že by

nám slena zpsobila veliké, upímné potšení,"

ekl tedy Novák, „a pevn doufáme, že slena

pijde."

Agáta se usmála jaksi pokušitelsky a ekla:

„Tak, Nanynko! To mn pijde íci ve stedu

veer, za ti dny je svatba, a já nemám — —

"

Nanynka sepjala prosebn ruce, jako by cht-

la další výtku Agátinu umleti.

„Sleno drahá, vím, že jsem chybila, vím,

že jsem k vám mla jíti nejdíve, a taky že jsem

nemla pijít až veer. Ale chtla jsem ssebou

tuhle Jindru, a Jindra nemá ve dne asu, a tu-

šila jsem, že jsem vám dlužná vysvtlení, pro
jsem se tak opozdila, a to jsem nechtla ped
dvaty^ Dávno jsme tu pecházeli, ekali jsme,

až všechny odejdou, abychom jen s vámi . .

."
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Slena Agáta byla žalostivým zvukem Nanyn-

iným zjevn pekvapena, i nedokonila vty, v níž

byla perušena. Ale byla i zvdava, pro je Na-

nynka tak stísnna. Stalo se doma nco?
Usmála se zoela vlídn a povzbudiv, jako se

jindy usmívala, a pobídla

:

„To jsem vru nemálo dychtivá. Mluvila, Na-

nynko !"

Nanynka polkla dvakráte a pokraovala:

„Vte mi, drahá sleno, že krom Jindry

tuhle není již nikoho, na koho bych poslední

dobu byla tak mnoho a asto vzpomínala, jako na

vás. Vlastn je to pochopitelno, mám vám tolik

dkovati —"

Slena Agáta mávla rukou, jako by chtla Na-

nynku umleti.

„Ano, sleno," pokraovala Nanynka s ro-

stoucí horlivostí, „je tomu tak a tuhle Jindra ví

všechno, jemu jsem svila, ím jste mi byla a

jak vás mám ráda. A vás, drahá sleno, tolik

jsem si pála míti vedle sebe o svatb, tolik jsem

se na to tšila. Chápu, že je vám divno, pro
jsem si vás nechala naposled. Ale mže-li mi

nkdo porozumti, jste to zase jen vy, sleno

drahá. — Nechtla jsem' — nechtla jsem, zlatá

sleno —

"

Nanynka se zajíkala. Bylo jí patrn nesnadno

vysloviti vše.

„Co tedy nechtla, Nanynko?" povzbuzovala

slena Agáta.
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Nanynka pohlédla na Nováka, dodala si od-

vahy.

„Nechtla jsem, drahá, milovaná sleno Agá-

to, abyste si pro mne dlala njaké útraty, ne-

chtla jsem, aby na mn ulpl jenom stín po-

dezení a domnnky, že jdu s pozváním, abyste

mi vnovala njaký svatební dar — necht m
domluvit, sleno drahá ! — Znám vaše dobré srdce

a proto mí pomyšlení takové bylo tím nesnesitel-

njší. Povím vám i pro. Kdybych na píklad

byla dcerou našeho pana domácího, ani by mi

cosi podobného na mysl nevstoupilo. Chodila bych

jist dm od domu, zvala bych všechny píbuzné,

tety, a strýce, kde koho bez rozpak, a rozumlo
by se samo sebou, že by m zahrnovali dary a

dárky. Ale jsem z chudoby, sleno drahá, Jindra

tuhle m odvádí z posledního píbytku v dom,
takoka z doupte — — — (te Jindra vzhlédl

udiven, nebyv na tento obrat pipraven, a uinil

záporný posunek; Nanynka však s jistou tvrdo-

šíjností pokraovala, jako by jeho hnutí nebyla

pozorovala) — ano, sleno, z doupte znevažo-

vaného, odvádí si mi beze vna, tak jak jsem,

a by se mu jist bylo podailo, aby si našel

družku vhodnjší, ze zámožnjší rodiny! Ano,

sleno drahá, vbec z rodiny, emu se tak í-

ká. Cítím pedobe, jak m tím pozdvihuje z mé
posavadní nicoty, a nikdy, nikdy toho Jindrovi

nezapomenu, drahá, zlatá, milá sleno Agáto! —
A chudoba bývá vždy, v podezení, že chce kaž-
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dého vykoistit. U vás chtla jsem zstati cista,

hem stínu sobectví a vypoítavosti !"

Jako vysílena dlouhou tou eí Nanynka

z hluboká vydechla a povznesla k oím šáteek.

Hru se jí mocn zdvíhala.

Novák skoro v nesnázích hledl na bývalou

mistryni Nanyninu, a v jeho zracích spoívalo

ujištní: „Nevdl jsem sám, o em všem chce

Nanynka hovoiti."

Slena Agáta pisouvla se s židlí blíže k Na-

nynoe, ujala ji za ruku a mluvila konejšiv:

„Nanynko, Nanynko, je njaik rozcitlivlá, sko-

ro až rozbolestnna! Ani mi to není ku podivu,

nevstám pipadají nkdy zvláštní myšlenky. Ale

kdybych na to vše mla odpovdti za pana No-

váka, ekla bych: Nanynko, její pan ženich je

zralý muž, který zas dobe ví, koho si odvádí z to-

ho doupte, když to tak nazývá, a ml asu dost,

aby to u sebe všechno rozvážil. A kdyby nevdl,

Nan)Tiko, tedy bych mu povdla, že si nemohl

vybrati lépe. Taky ona má rodinu, Nanynko, a

kdyby mohla nahlédnouti do tch rodin nad se-

bou, jaké má na mysli, užasla by mnohdy, co

by v nich shledala. — Než vrame se k jejímu

pozvání — vždy mi nedala ani domluvit. Chtla

jsem íci, že m zve ti dni ped svatbou, a já

nemám ani žádné svatební toalety! To jsem chtla

íci, Nanynko."

Slena Agáta se nutila do smíchu a potleská-

vala Nanynoe dlaní na ruku, za niž ji držela. Ale
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jestliže nkdo dovedl chápati duševní rozpoložení

dívino, byla to práv ona, dobrá Agáta, které

v život tolikráte selhalo.

Nanynka z nenadání obma rukama se cho-

pila pravice Agátiny a pooelovála ji.

„Nehnváte se na m, sleno drahá?" za-

vzlykla.

„Kdež bych se hnvala, dít nemoudré! Pro
a za?"

„Pijdete nám na svatbu, sleno?" upela Na-

nynka zraky na Agátu ješt zaslzené.

„Pijdu, dít. S radostí."

„A smím prosit, sleno: pijdete sama, bez

dárku?"

„Pijdu bez dárku," ekla slena s d-
razem.

„Dkuju vám, dkuju, sleno!" ekla Na-

nynka vroucn, tisknouc ruku Agátinu na adra
posud rozbouená. Potom stále držíc Agátinu pra-

vici, ponesla ji k Novákovi a ekla:

„Jindro, pooelujte tu dobrou ruku!"

Novák tak uinil.

„Dkuju vám, za sebe i za Nanynku."

Zraky Agátiny spoinuly na nm významným

pohledem.

„Bute kliden," hovoil ten pohled, „za n-
kolik dní —ode dneška za týden — bude to

zase stará Nanynka. Srdce ženské divn bouívá."

„A co se té svatební toalety týe, sleno

milá," ekla te Nanynka, „vždy máte ty krásné
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brokátové šaty s kouzelnými kvty, na nž se

lovk nemže vynadívat."

„Myslí, Nanynko?" pronesla slena Agáta zá-

libn. „Mohu v tch?"

„Zda-li mžete, sleno! Nikdo se vám nevy-

rovná."

„Obléknu tedy brokátové, Nanynko, jí

k vli."

Ješt chvíli posedli snoubenci v útulném

hnízd Agátin. Nanynka vyprávla taky o dý-

chánku, slena se zájmem naslouchala, ujišovala,

že se na tu spolenstku tší. Stmívalo se, když

odcházeli. Nanynka byla již v chodb domovní,

když Agáta ve chvatu louení pošeptala Novákovi

:

„Rostou v doupatech divné kvtiny, vite?

Tšte se, šastný ženichu."

Novák vdn jí stiskl ruku.

„Co vás tak zjitilo, drahá Andulko?" ekl

tiše k nevst, když kráeli vzhru na Karlovo

námstí.

„Vy se tážete, Jindro? — Vy jste klidný, lho-

stejný? — Vám se nezdá, že je svt njaký jiný

a že se cosi tajemného nad námi vznáší?"

Skoro mlky kráeli potom vzhru Jenou
ulicí. —

„Ale že jdeš, holka — že konen jdete!"

pivítala je Kulíška na prahu kuchyn. „O tvrt-

hodinky — o chvíli kdybyste byli pišli díve . . .

!"

)Jo> Jo> máma je už celá žhavá," vrel na

prahu svtnice otec Kulich. „Kdybych to tady
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nebránil, byla by se mi do toho dobyla, aby se

podívala/'

„Táto, neblafeJ!, jak ty vždycky íkáš," ká-

rala jej matka Kulichová. „Kdo pak by se toho

dotkl, když je to tak pkn na pentliku svá-

záno a když to patí nevst a ženichovi!'*

„Co se stalo? Kdo tu byl?" zadychtila Na-

nynka, jejíž zvdavost náhle byla probuzena.

„Kdo tlu byl ?" opáil Kulich. „Terinka tu byla

od sleny Agát(y, že se dává pkn porouet a

pozdravovati, a abyste to ve zdraví roztrhali."

„Ale ty hovoile !" zvolala Kulíška. „To už ne-

ekla, to si pidáváš! To asi není na roztrhání."

Nanynka se zahledla na Nováka.

„Tedy jsme pišli pece pozd . . .
!" zašeptala.

Chvly se jí prsty, když rozvazovala hedváb-

nou tkanid, když rozvinovala nejdív obal pa-

píru tuhého, potom hedvábného. V obalech tajilo

se obdélné pouzdro z erveného safiánu. Nanynka

stiskla péro, otevela pouzdro, uvnit vyložené

blankytným atlasem, z nhož se zatpytily dva

tžké stíbrné píbory. Na stenkách nož a vid-

liek i na ápcích Ižic byly vyryty umné, splétané

monogramy A N, J N.

„Kriste Ježíši, to je nádhera!" ekla Kulíška

„To je nóbl!" chválil Kulich, který se chtl

tváiti lhostejnji nežli žena, ale jen oi vyva-

loval. „A helete, tuhle áká cedulka."

Byla to navštívenka sleny Agáty, na jejímž

rubu bylo pevnou rukou prost pipsáno;
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„Chléb náš vezdejší dejiž nám dnes a pože-

hneji Vám Pánbh každé sousto k nehynoucímu

zdraví!"

Nanynka stála ješt pekvapením nmá, teprv

po chvilce zašeptala: „Jindro! To jest ona, drahá

slena Agáta!''

„Sedla tu slena Terina hodn dlouho," ozna-

movala matka, „chtla vidt, až to oteveš, chtla

se s tebou poradovat —

"

„A taky snad od cesty," pidal otec Kulich.

„Tatínku!" vzhlédla Nanynka. „Jak to mlu-

víte!"

Zdálo se tatíkovi, že ekl cosi nevhodného.

Aby zakryl rozpaky, sáhl v pouzdro, chopil se

jedné lžíce, potžkal ji, prohlížel, a povídá:

„Mámo, to je isté stíbro! Má to cejch!

Sakralente, lidi . . .

!"

Nanynka |ešt stála, nieho se nedotýkala,

uchopila Nováka za rameno a šeptala:

„Proto mi s takovým drazem odpovdla:
pijdu bez dárku! Te ovšem bez nho

!

Jak jsem si toho zasloužila ..." —
Dávno již sedli ípo veei, hovoili o návštv

u sleny Agáty, ale jen tak polohlasem, na pl
huby. Její nenadálý, drahocenný dar všechny ohro-

moval. — Ale tatíku Kulichovi nedalo. Vstával

chvílemi, popocházel k prádelníku, na nmž
pouzdro leželo, odklápl víko, zahlížel se na

stíbro a pobruoval:
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„Paneku, to by nám tak povdl pan editel

Dundr, za to stojí — ten tomu rozumí. — Hezky
vám to zaíná, dti. Jsem žádostiv na ostatní

vci.''

Novák pokolébával ruku Nanyninu, usmíval

se poznámkám Kulichovým, a Nanynka poznovu

šeptala

:

„Pozd jsme pišli, pozd . .
/*

*S3»



43. Opt na Hradanech.

T^oho veera Nanynka dlouho neusínala. Dávno
* již otec Kulich byl pohroužen v spánek spra-

vedlivých, taky matka zhluboka a voln chrupala,

s vže svatoštpánské odbila již plnoc — Na-

nynka posud bdla. Z neproniknutelné temnoty

stále jí vybleskoval tpyt Agátina daru. Nanynka

penášela se v duchu z chudobného píbytku ro-

diii v novou domácnost na Pohoelci, vidla sebe

i Nováka u stolu ve vlastní jídelnice, a ped ni-

mi na bílém ubruse leží skvostné stíbrné píbory.

Je den svátený — Nanynka již te si umiovala,

že tmito píbory okrášlí stl jen ve dny zvlášt

slavné, v nedle a velké svátky výroní. Jinak se

spokojí obyejným náiním o rohových stenkách,

kte^rého nakoupila matka. A kdykoli tu nádheru

položí vedle talí, vždy bude vdn vzpomínati

dárkyn, milé sleny Agáty. — Pro té dobré

duši nedopál osud,, aby založila vlastní domác-

nost? Pro práv ona zstala v život a ve svt
sama, bez rodiny? Ona, která by jist kterémusi

dobrému lovku byla pipravila život spokojený.
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plný útulného tepla, štstí? Pro práv jí kyne

chlad a stesk stáí v opuštnosti, v poustevnickém

odumírání? A je-liž u ní tak naprosto pozd na

vše, na zbudování skromného, veselého bydla po

boku vážného, rozšafného muže? Ale kde jsou

takoví muži, stejn osamlí, stárnoucí a rozpty-

lující život svj beze stopy, kteí by dovedli

oceniti jen vzácné vlastnosti dobré a pelivé žen-

štiny, aniž by dychtili po bohatém vtti a poho-

dlném, blahobytném, bezstarostném život?

V duši Nanynin potuchlo na chvíli vdomí
vlastního štstí a v srdce její se vkrádal upímný
a veliký stesk nad osudem Agátiným. Srovnávala

s ní sebe a dospívala k závru, že kyne-li jí bla-

žená budoucnost po boku Jindrov, dávno a sto-

krát více zasluhovala takového štstí slena Agáta.

Z hrudi vyplynul jí hluboký vzdech. Oslující

tpyt vzácného daru pohasínal, tma pokrývala

vše, znenáhla obestírala i všechno její myšlení,

matin chrupot víc a více tichl, tikání hodin vzda-

lovalo se, až onmlo, Nanynka usínala, usnula. —
Ješt mla Nanynka pocítiti tepla mkké,

dobré ruky sleny Agáty, stále peující a neza-

pomínající. Druhý den veer pichvátala vytáhlá

Betyna.

„Vzkazuje vám slena Agáta, abyste si zítra

k poledni uprázdnila chvilku a pišla zkusit ša-

ty. Jsme s nimi hotovy!"

Byly to šaty svatební. Když byl ustanoven

den satku, požádala Nanynka mistryni svou o ra-
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du a kroji na svatební roucho. Chtla si je ušíti

sama. Ale slena Agáta ekla jí tehda:

„Nanynko, tu starost penechala mn. Má
jiné práce dost. Šaty ušijeme u nás. Žádnou zby-

tenou a vyzývavou nádheru. Znám její vkus, vím,

co jí písluší a co jí bude slušet. Bílé, to se ví.

Látku si vybere — úpravou a vším ostatním spo-

lehla se na mne."

Nanynka ráda se spolehla a již do toho ne-

promluvila. A te tedy jsou šaty hotovy.

Betyna luskla prsty, sešpulila ústa a ekla

s mlsným výrazem svou pražskou hantýrkou:

„Sleno Nanynko, kvádro ajfoch, ale nco
nóbl! Podle toho budou šít všechny nevsty, kte-

ré vás v nm uvidí."

Nanynka chvátala v ustanovenou hodinu

k Agát, a když ji dívky s pekotnou ochotou

oblékly, každý záhyb na ní upravily a ped zrcad-

dlo fi dovedly, zatajil se v ní až dech radostným

pekvapením. Za léta, jež ztrávila v díln Agá-

tin, ozkoušela sama mnoho šat, vzela ve mnoha

úborech, které potom nosily a trhaly vzácné dá-

my, ale takto ješt nikdy se nespatila v zrcadle.

Vdla o sob dobe, že jest hezká, ale že bude

jako nevsta tak pvabn vypadati, sama se ne-

nadálá.

Chvíli postála ped zrcadlem, pivírajíc osty-

chem oi, jako nejkrásnjší panenka v hraká-
ském krám. Nad bílým rouchem plála její za-

rdívající se tvá, a jakmile to Nanynka zpozo-
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rovala, víc a více krve vlévalo se jí v líce. Tak

pjde do kostela, takto ji od oltáe povede Jindra!

Srdce se jí rozbušilo, až jí živtek nestail.

Jako loutka zdvíhala paže na povely sleny

Agáty, která ješt tu a tam cosi rovnala, tu steh

povolila, tu pitáhla a sešpendlila, naež ekla:

„Všechno v poádku, Nanynko, mže se svlé-

ci. Zítra dopoledne je má doma. Je spokojena?"

Nanynka uchvátila ruku Agátinu.

„Sleno \"

Oblékla zase všední šaty své a dopínajíc je

na sobe, otázala se šeptem, plna rozpak:

„A 00 — sleno — co budou stát?"

Agáta se usmála:

„O jel Mnoho! — Ocet pošleme po svatb,

aby jí to nepokazilo slavnostní náladu."

Betyna stála za Agátou, vykulovala oi, mrkala

na Nanynku, zdvíhala ramena, kroutila hlavou. Vše

to dohromady mlo znamenati: „Nepteji se po

tom, bláhová! Neznáš slenu Agátu?"

Než Nanynka byla radostí i rozpaky tak roz-

tržitá, že té nmohe nerozumla, snad jí ani

nepozorovala. Hledla na Agátu, vykávala.

Slena Agáta popleskala ji po pleci a ekla:

„Dobe, dobe, Nanynko, domluvíme se

o tom. O tch šatech jí nemohu íci, aby je ve

zdraví roztrhala, ponvadž svatební se nedotr-

hávají. Ale šastn v nich nastoupila své pano-

vání!" — —
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Bylo sobotní odpldne. Nanynka se chystala

na Hradany s posledními drobnostmi, a krom to-

ho aby tam vše uspc/ádala, srovnala, byt vy-

vtrala. Zítra sotva na to bude asu — a zítra ve-

er již vstoupí tam se svým chotm. Zachvívala se

pi tom pomyšlení.

Amálka domácích vdla te skoro o kaž-

dém kroku Nanynin. Bu sama se dorozumí-

vala s nevstou, nebo k ní vysílala Toniku. Paní

domácí tváila se, jako by nic nepozorovala. —
Amálka tedy zvdla o vycházce Nanynin již

ped polednem a potom pošeptala slen Klo-

tyld:

„Nanynka dnes pjde do svého, Tyldo. Cht-

la ses tam nkdy podívat — nuže, pjdeš? Mami

ekneme, že jdeme na procházku.'^

Klotylda byla srozumna. Dávno po tom tou-

žila. A sotvaže u domácích poobdvali, již se dív-

ky chystaly na cestu.

„Kam pak?*' tázala se paní Myslíkovská.

„Rukaviky na zítek, mamá, a ješt všeli-

cos.*'

Chystala-li se na ulici slena Klotylda, nikdy,

ji panika nepodrobovala výslechu jako Amál-

ku. Klotylda byla dosplá, na Klotyldu se mohla

spolehnouti, že netká po zapovdných cestách.

A s ní jest Amálka pod bezpeným dozorem.

Tak tedy milé sleinky vytíhly z domu bez pe-

kážek. Amálka jen zabhla na dvr a všeptla do

kuchyky slovilo. V Jené ulici pokají na Na-

I. Herrmsnn, XXV. Vdavky Nanynky Kulichovy. II. 9
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nynku. Má-Ii toho Nanynka plné ruce, Amálka

s radostí nco ponese. A nkdy ke tetí hodin
mla naše trojice Karlv most již za sebou.

Když prošly strmou ulicí Ostruhovou a za-

hýbaly v levo do Hluboké cesty, hodn udýchá-

ny, sotva si povšimly pána nkolik jen krok
ped sebou, kterýž vážn, odmen stoupal stej-

ným smrem nahoru. Když jej pedešly, zaznlo

za nimi náhle zvuné pozdravení a velikým oblou-

kem kmitl se cylindr:

„Moje úcta, dámy! — A to je k nám nahoru

vzácná návštva!"

Pekvapené dívky se ohlédly, bezdky se za-

stavily. Byl to pan Dundr, Ml po sobotním

úad a vracel se od obda do svého mládene-

ckého píbytku.

„Kam pak, vzácné sleny, v tyhle koniny?"

Amálka ochotn povdla, že doprovázejí Na-

nynku.

„Ješt kousek, tamhle nahoru."

„A dovolí dámy, abych se na ten kousek

pidal?"

Slena Klotylda skoro byla jata podezením,

že je to smluveno. Pohlédla na sestru, na Na-

nynku, ale vidla na tváích obou stejné a ne-

líené pekvapení. A pan Dundr již se dvorn

pitáel.

Když míjeli dm se soškou Panny Maric,

vztyil pan Dundr hlku a ekl:
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„Tu je mji domov, dámy. Trochu vysoký,

hodn starobylý, schody jak do komína, ale vy-

hlídka k nezaplacení. Desetkrát již jsem chtl n-
kam níže, ale kdykbli se pak termín piblíží, ne-

odhodlávám se. Zvyk je velká vc, železná košile.

A tak ttu nejspíš uváznu až do pense a nadosmrti.

Pro hospodyky arci jsou tu obtíže, pro všechno

musí dol na tržišt — ne-li dokonce pes most.

Ale já — starý mládenec — nosím jen sebe, a po-

ád ješt se unesu."

Nebylo již daleko do bytu Nanynina a celý

ten kus cesty hovoil vlastn jen pan Dundr.

Slena Klotylda cítila na sob nkolikrát jeho

pohled, ale upírala zraky ped sebe, a byvši pí-

mo oslovena, odpovídala jedním, dvma slovy.

U „Pkné vyhlídky'' se pan Dundr dvorn

louil. Naklonil se k Nanynce a všeptl jí skbro

v ucho

:

„Šastná nevsta! Dnes posledn panenkou,

zítra panikou!"

Hlasit dodal

:

„Zítra se všemi ctnými dámami na shleda-

nou !"

Dívky zahnuly v právo za roh, pan Dundr

svižn se vracel níže Hlubokou cestou.

„Nádherná holka, slena Klotylda!" huel si

cestou. „Ale mladá, kamaráde, trochu tuze mla-

dá — pro tebe. Taková ženitba je vždycky na

pováženou. Ano, kdyby sis tak mohl desítku let

urazit. Ale za njaký rok na tebe vycení zuby

9*
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Abraham — a ona bude pak teprv kolem ticíti . .

.

A to je velmi nebezpené. Zdá se holka inteli-

geniní, ale trochu jako umuená. Jo jo, milej

Dunde, to jsou ty rodiny! Kamelie ze skle-

ník!"

Pobruoval, pohvizdoval, zastavil se, podíval

se do Strahovské zahrady, tonoucí v plné jarní

nádhee. Cosi mu zoužilo prsa. Rozepjal svrchník,

jako by chtl nabrati svžího vzduchu, a pak za-

padl ve starý dm s Mariánskou soškou. — —
Jako Amálka o prvé návštv své, byla i sle-

na Klotylda pekvapena veselým^, slunným píbyt-

kem budoucích manžel Novákových. Ale její pe-
kvapení neprojevilo se jásavými, nadšenými vý-

kiky. Vážn, pemítav rozhlížela se útulnými

pokojíky, stanula u okna, zadumala se nad svžími

zahradami, zaletla pohledem ku Praze, ztopené

v jarním slunci. Byl to pro ni nový, neznámý

obraz. Pipadlo jí srovnání, že jejich byt na dru-

hé stran tam s okny do tsné ulice podobá se

skoro klášteru — tyto veselé pokojíky že jsou

jak otevená ptaí klícka nad šumným sadem. Te
chápala onehdejší nadšení Amáiino, jemuž tehda

nerozumla, a pocítila cosi jako závist. Ale nikoli

pustou, žravou a nepející závist sobeckou. Pipa-

dala si proti té do nedávná nevšímané a skoro ne-

pozorované Nanynce jako odstrená. Od zítka

tu bude panikou se svým Novákem. Nastane-li

taky jí kdysi takový zítek? Její srdce ve stísnné

hrudi liše poplakávalo. Hle, ona, dcera boha-
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tého domácího pána, a hle, Nanynka, dcera ze

dvoreku. Myslí prolétla jí pojednou slova, jež

pronesla pi prvé zvsti o Nanyniných vdavkách:

Já bych uitele nechtla. Te jí to pipadalo jako

rouhání. Co znamená vbec takové povržlivé slo-

vo: já bych nechtla? Ji musí nkdo chtít —
a kde je ten Nkdo?

Amálka by byla u Nanynky zstala ne jradj

do veera, ale Klotylda vidla, že má Nanynka

dosti práce. A krom toho: pílišné štstí blahé

nevsty ji skoro vyhánlo. Je to zde hezké, roz-

milé, ale není to její. Vše v ubohé Klotyld

bylo rozkolísáno, všechny struny v duši a v srdci

rozechvny, nitro poboueno touhou, žalem, bez-

nadjí. Bude jí lépe, až se octne zas na ulici,

mezi domy, v šumu lidí a všeho toho všedního

života.

Pece pobyly dívky pldruhé hodiny — a

tenkráte pinesla svainu z Pkné vyhlídky Amál-

ka. Tšila se na to od rána, vybrala ze své po-

kladniky šestáky a te astovala Nanynku a se-

stru. Mla z toho nesmírnou radost a tváila se

velmi vážn. Sama isi pi tojn spipadala jako njaká
zkušená hospodyn.

„Ale, Amálko milá," zdráhala se Nanynka,

„co vám to napadlo? Doprovázíte m, pomá-
háte mi, a ješt si psobíte útratu. A jak úsko-
n jste m pedhonila! Podat vám svainu bylo

mojí povinností."

„Však mi to oplatíte, Nanynko drahá! Až se
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tu usadíte, pijdeme k vám na kávu ob — no

ne hned, Nanynko, až budete mít po líbánkách,

vi, Tyldo? Akoli si myslím, že budete mít lí-

bánky hodn dlouhé."

„Ty vám nebudou pekážet, Amálko/' usmála

se Nanynka. „Jindra má odpldne školu a já

budu sedávat sama doma — —"

„A v líbánkách budete pokraovat až veer,

vite?" vyhrkla Amálka. — Zamyslila se a po

chvilce dodala:

„Vlastn si nedovedu pomyslit, jak to je, ta-

kové líbánky. Vite, Nanynko, až to zkusíte, po-

víte mn pak', co se to dje?"
„Máli!" napomenula malou štbetalku sestra

Klotylda. „To jsou nápady! — Nezlobte se na

ni, Nanynko."

„Co by se zlobila?" bránila se Amálka. „A

jaké nápady? Tohle mi nenapadlo teprv dnes,

to mi dávno hlavou vrtá, ješt když jsem cho-

dila do školy . . . Tys na to nikdy nemyslila ?"

„Jsi ty kvítko!" ekla Klotylda a zardla se

jemn. „Taková žabka!"

„Žabka?" durdila se Amálka. „Sedmnáct let

pry a žabka? Každý mi íká sleno — a tohle

jsou poslední moje krátké šaty, abys vdla, se-

stiko. Až mi bude osmnáct, nanejvíc devatenáct

let, vdám se vám. A proto si pospš, sestiko,

abych ti nehodila do trní groš. Ty dív — ale

já hned za tebou! Na dlouhé lokte to nepotáhnu.

Vezmi si tuhle píklad z Nanynky. Jedna, dv!"
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Amálka hodila rozhodn hlavou.

„Ale ty žamputáko!'^ zvolala slena Klo-

tylda. „Aby t tak mamá slyšela!"

„Až bude as, však já si s mamá promluvím/*

ekla Amálka. „Tos ty mla taky dávno udlat.*'

Nic naplat, Amálka se nedala. Nanynka vy-

pukla v upímný smích a Klotylda nechtíc mu-

sila pizvukovati.

Amálka rozhlédla se po obou a pronesla

vážn

:

„Ale, dovolte, dámy, tohle není docela nic

k smíchu. Vždy jsme všechny ženské a musíme

držeti dohromady. Možná, že jsem byla do nedáv-

ná hloupá žába, ale už se mi otevely oi — a

te, Nanynko, te, milá sestiko, jsem slena

na vdaní. Bašta!"

Zardlá, rozjaená, rozohnná Amálka byla

v té chvíli k pomilování. Zraky jí plály, drobná

buclatá ruka šermovala ve vzduchu. Dokonila:

^,A te, prosím, rate pikusovati !"

Klotylda pohlédla na Nanynku.

„Je to divná vc. Jsme z jedné matky, ale

tahle žába je docela jiné jádro než já. A teprv

to bude jadýrko. Pomoz mu Pánbh !"

„Komu pak?" vykikla Amáika.

„Pij, írt!"

Amálka se zhurta napila, až v šálku za-

bublalo.
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I^dyž dívky posvaily, Nanynka vynesla nádo-
l- * bíko po káv do kuchyky a chvíli se tam

pozdržela. Vracejíc se do svtnice, omlouvala se:

„Nehnvejte se, sleny, že jsem vás tu ne-

chala. Musila jsem se pevléci, budu pak ješt

trochu uklízet."

„Což pak?" divila se Amálka. „Vždy to zde

máte jak ve škatulce!"

,/Ano, milá Amálko! Ale podívejte se, co na

mne ješt eká!"

Otevela dvee druhé svtnice a kynula dív-

kám, aby vešly. Tu blíž okna stál psací stolek,

proti nmu v druhém kout prázdná skí s po-

délnými pepážkami.

„Hlete, tu musím naplnit."

„Co je to?" tázala se Amálka.

„Jindrova knihovna — a tuhle, podívejte

se . .
."

Na podlaze v protjším kout za dvemi, na

rozestených starých novinách stály sloupky knih
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vázaných i nevázaných, i oelé balíky ješt spou-

tané motouzem a tkanicemi.

„To je Jindrovo bohatství," ekla Nanynka

skoro pyšn. „To mu sem chlapci nanosili ze

starého bytu, a snad ješt dnes nco pinesou.

Všechno musím srovnati tam do té skín, aby-

chom zítra pišli do cista. Snad mi Jindra pozdji

pijde pomoci."

„Kriste Ježíši," užasla Amálka, „to je knih!"

Sedla si na bobek a jala se prohlížeti.

„Matice lidu — Jablonský — Erben — Ka-

rolina Svtlá — Chocholoušek — Zapova kro-

nika — Vocel — Knihy verš — Hálek

—

Djepis národu eského — Spisy Tylovy — La-

byrint svta — Máchv Máj — Kodymova živlo-

vda — Spisy Matice eské —•

—" peíkávala

jednotlivé nápisy na hbetech. „Ale pro Boha

vás prosím, Nanynko, kde to všechno sebral? My
taky máme doma knihy — almaru na n ovšem

nemáme, jen takovou štelážku — ale tohle jsem

jakživa nevidla !"

„Vy nic netete, Amálko?" otázala se Na-

nynka s jistou výitkou.

„Jak pak bych neetla! Ale papá má samé
knihy nmecké, ješt ze svých svobodných a-
s, a to jsem už skoro všechno peetla. Ráda
bych taky zas nco nového, ale mamá hubuje

vždycky, že se v tom drží jen prach a že je za

to škoda penz. — Pro Pánaboha, tuhle jsou Šeks-

pírovy komedie — to se taky te? — A jéje,
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tuhle je Tetinka Rozmarinová — to jsem etla,

Nanynko, ale nmecky, Tántchen Rosmarin —
to je vám krásná povídka, etla jste?^"

„etla," pisvdila Nanynka.

Amálka zamžourala vzhru k Nanynce, jako

zkušená a vdoucí, a ekla mlsn:

„Vite, to je zajímavé, jak nikdo nevdl,
kterak slena Rženka pišla k malému Pompe-

jovi."

„Velmi zajímavé," ekla Nanynka vážn.

„A pouné," pipojila slena Klotylda, shlí-

žejíc na sestru káravým pohledem. „Zvlášt pro

takové prostoeké a nedokavé všeteky, jako jsi

ty!"

Amálka se vzchopila, tímajíc knížku. Zraky

jí zaplály, když zvolala:

„A vidíte, nkdy je to nejjistjší prostedek,

aby se holka dostala pod epec."

„Jenom nkdy, milá Amálko," ekla Nanyn-

ka. „Obyejn však to selže."

„Pamatujete, jak potom baron Rženku u-

nesl, když mu ji tetinka Rozmarinová nechtla

dát?" volala Amálka vítzn.

„Zapomínáte na utrpení, jež pedcházelo,

Amálko," i^ekla Nanynka. „A pak je to pece
jen román."

„Kdyby mamá vdla, co ty vytahuješ a

teš," usmála se Klotylda, „to bys dostala!'*

„Vždy jsem to našla ve tvém stolku!" vy-

kikla Amálka. „Snad bys na m nežalovala?"
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„Ne, Amálko/' vmísila se Nanynka, „slena

nebude žalovat. Vlastn je to píkladná kniha,

pro dívky a hlavn pro takové tetiky."

„Nanynko/' žadonila Amálka, „tu mi musíte

pjit, prosím vás. etla jsem to nmecky, n-
kterým slovm jsem dobe nerozumla, zopakuji

si to po esku."

„Ze srdce ráda, Amálko, ale dív o tom

eknu Jindrovi. Nerada bych bez jeho vdomí

jeho knihy rozpjovala. Jist nebude nic na-

mítati, ochotn vám pjí, po em kdy zatou-

žíte, jako pjoval mn."

„A prosím vás pro Boha, váš nastávající vše-

chno tohle již peetl?" tázala se Amálka.

„Jist všechno, milá dušiko, a ješt mnoho

krom toho, ne pouhé povídky. Chodívá do Ná-

prstkovy knihovny a pináší si Icnihy dom."

Te se Nanynka njak zamyslila a hledíc na

hromadu knih ekla jakb pro sebe:

„Taky já už mnoho jeho knih jsem peetla,

ale když povážím', co všechno Jindra ví, o em
všem vypráví, pepadá m obava, že pro nj
nejsem dosti — —*'

Nanynka se odmlela. Po malé pestávce do-

dala skoro šeptem:

„— že pro nj nejsem dosti vzdlaná, vdo-

má. Nebo jen v tch povídkách a románech se

to nenajde . .
."

Amálka udivením vyppulila zraky.
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„Pro Boha vás prosím, Nanynko, co pak by

chtl? Dostane švarnou ženušku, která ho má
ráda a kterou má rád on — a to snad staí kaž-

dému muži? A vy, když se tak pkn obléknete,

jak umíte, vypadáte jako slena z nejlepší rodiny.

— Což pak my ob nejsme taky vzdlané?" obrá-

tila se ke slen Klotyld.

Nanynka se sklonila, políbila to dít plné ne-

vdomosti, ale taky pirozeného pvabu, a vle-

ptala jí v ucho:

„Amálko, o tom všem promluvte si nkdy u-

pímné slovo s panem — Vejlupkcm. Snad vám

poví, jaké ženušky on by si pál."

A nahlas ekla:

,,Doufám, že se od Jindry ješt mnohému
piuím. Vím dobe, eho se mi nedostává. —
Chodila jsem málo do školy, Amálko drahá —
dcery domovník nechodí do vyšší díví. Ach,

mnohokráte jsem to oplakala."

Amálka se dívala na Nanynku všecka vyje-

vena. Na to nemla žádné odpovdi, a te již

vbec Nanynce nerozumla. Za to slena Klo-

tylda, jakoby se probouzela, pistoupila k Na-

nynce, ujala ji za ruku, stiskla ji a ekla tiše:

„Nanynko, jestli jsem se k vám vždycky ne-

chovala, jak bych byla mla, všechno mi od-

puste a vnujte mi pátelské smýšlení. Tento

váš píbytek, vše, co u vás vidím, co od vás

slyším, otvírá mi nový svt. Šastný váš Jindra!

Snad ani u mne není pozd — —

"
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Její oi zaslzely.

Nanynka sklopila zraky, ale tiskla vroucn

jemnou ruku Klotyldinu.

„Všechen život váš, Nanynko," pokraovala

Klotylda, uchvácena náhlým poznáním, ,,minulý

a te i budoucí, pro který jste se nepipravovala

a nebyla pipravována, kterého jste se nenadálá,

ale do nhož takto vstupujete — jak se to liší

ode všeho, v em já jsem vyrstala, na jsem byla

od dtství pipravována, o em jsem stále slyšela!

Jak že bude šasten muž, který m dostane! Jak

bude šasten lovk, kterému dám sebe! O jiném

se ke mn nemluvilo. Málem že se mi nezdálo

o princích. Na to všechno si domýšlejíc, mnoho
jsem oekávala, a dožila jsem se jenom hokého
zklamání. Závidím vám, Nanynko, a závidím va-

šemu Jindrovi. Kde se to všechno ve vás vzalo!"

„Sleno Klotyldo!" pokoušela se Nanynka

rozbolestnnou Klotyldu uchlácholiti. „Dáma ja-

ko vy, z takové rodiny "

„A to je taky všechno," ekla Klotylda trpce.

„Ale ta rodina zstane doma, odejdu-li ješt sa-

ma kdysi s nkým, a zstane prázdným zvukem
pro každého, a pak mám tvoiti rodinu já. A ta

rodina nedovedla mi dáti, co pinášíte svému na-

stávajícímu vy ze své! Rozumíte mi te, když

pravím: kde se to všechno ve vás vzalo?"

Amálka, slyšíc takto sestru, vidouc její za-

lité oi, sepjala ruce jako k modlitb a dívala

se na Klotyldu s lítostí, na Nanynku s jakousi
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zbožnou úctou. Takto Klotyldu ješt nikdy ne-

slyšela, takto ji nikdy nevidla. V tu chvíli pi-
padalo jí, že se starší sestra podobá bolestné

Madonn, která visí doma nad postelí matinou.

Vzpomnla na noní rozmluvu s Klotyldou po

dýchánku u Knedlhans a pocítila jakýsi zmatek.

V její duši proklovávalo se cosi jako pochopení

nového, neznámého. Podnes pokládala vdavky jen

za uniknutí z díví nesamostatnosti, z povinného

poslušenství k rodim, z domácí kázn a nevol-

nictví, za útk do volného života. Ale co tu pro-

náší Klotylda, v tom — zdálo se jí — tají se

njaký smysl jiný. Jen jaký, jaký? Jest ješt

nco krom svatebních šat, krom svatební hosti-

ny, a 00 po té následuje, na teba mysliti a

k ^mu se pipraviti? A co závidí sestra Jindro-

vi? Je-li tu komu závidti, tedy jenom Nanynce!

Byla zmatena Amálka, velmi zmatena, a v tu chvíli

umiovala si, že vyíhá zas takové dvrné chvíle

za noní temnoty v ložnici, aby vzala Klotyldu

na sesterský potaz. —
Amáloe nechtlo se dom, ale Klotylda ne-

mla již stání. Byla pobouena, sama s sebou

nespokojena, naléhala na odchod.

„Nesmíme Nanynku déle zdržovati, vidíš, co

tu má práce!"

„Vždy bychom jí mohly pomoci," namítala

Amálka.

„Zapomínáš, že máme ješt obstarávky na

zítek, Máli. A doma eká mamá."
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Amálka lítostiv se rozlouila.

Když vyšly z domu, když zahnuly zas do Hlu-

boké oesty, obrátila se Amálka k seste:

„Tyldiko, že Nanynce závidíš Nováka, tomu

rozumím. Ale pro pak jsi ekla, že závidíš ta-

ky Novákovi?"

„Ponvadž kdybych byla mužem, chtla bych

takovou ženu jako je Nanynka."

„Vidíš, to mi nepipadlo."

Po odchodu sleen domácích' Nanynka vy-

kasala rukávy halenky až k ramenm a dala se

do práce. Knih na podlaze ubývalo, knihovna se

plnila. Horlivostí a pebíháním s místa na místo

Nanynka jen hoela.

O šesté hodin bylo na dvee kuchyky za-

ukáno. Picházel Novák s dvma odrostlejšími

školáky, kteí pinášeli poslední zbytky jeho knih

ze Starého msta. Nanynka spchala odemknout,

chlapci složili své bím na plotnu v kuchyni. Nch

vák odmnil každého desetníkem a zamkl za nimi.

„Tak Andulko drahá, a te se do toho dá-

me."

„Do eho?"
„Srovnáme knihy."

Nanynka se šibalsky usmála.

„Tedy pojte, Jindro."

Novák sebral knihy s plotny, kráel do dru-

hé svtnice. Rozhlédl se, na podlaze již mnoho

nezbývalo. Podíval se na knihovnu.
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„Ak Andulko milá, to jest proti úmluv.

Mla jste pokati, až pijdu, a jen mi pomoci,

ne se s tím sama ondati/'

„Už j€ to!" jásala Nanynka.

„Hnvám se na vás. Co jste se nashýbala!

To byla práce pro mne — byl bych vám po-

dával/'

„No, neubylo mne," odpovídala Nanynka.

„Máme to jako nalezeno. — Ostatn, Jindro, prá-

ce s tím bude ješt hodn, srovnala jsem to jen

podle velikosti, sotva byste se v tom takhle vy-

znal. Až zde budeme, perovnáme to z gruntu,

vždy ve stedu a v sobotu odpoledne. Te jen

ješt, 00 jste pinesli, a pak pjdeme dom."
„Ano, Andulko, perovnáme. A pi tom si

sepíšu katalog. Chystám se k tomu dávno, ale

nezbývalo mi asu, když jsem musil choditi —
za Andulkou a s Andulkou. Te na to bude více

klidu."

Nemohl se ubrániti, aby ji nepolíbil po ob-

naženém ramen. K tomu neml ješt píleži-

tosti, tak se mu Nanynka ješt nikdy nezjevila.

„Jsem plna prachu," bránila se Nanynka a

shrnovala rukávy halenky.

„Ne, ne, Andulko, tak vám to pekrásn

sluší," odpíral Novák a zas Nanynce rukávy ka-

sal.

„Tedy dobe, Jindro, ale podávat knihy!"

Nanynka žertovn tak povelela a Novák upo-

slechl.
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„Mla jsem tu hosty,, Jindro. Hádejte, Ikolio?'*

„Amálku — ?"

„A ješt nkoho."

„Neuhodnu."

„A Klotyldu! — Kdybyste byl vidl, jak se

jí tu líbilo. Až se mn málem rozplakala. —
Miete, nyní se mohu piznati, Jindro: vždy jsem

slenám domácích skoro závidla jejich byt, do-

mácnost, všechno to pohodlí, snad i drahé šaty,

slovem vše — ale již dávno nezávidím. Jindro,

Klotylda není šastna, není spokojena. Dnes to

v ní propuklo, až mne nad ní lítostí srdce bolelo.

A tu jsem se tázala sama sebe: v em je štstí,

Jindro? Bohatství tam je, žádná starost, ale ze

všeho iší studeno a sychravina. — Jindro, bý-

vala jsem taky nešastna, ped asem, když jsem

vás poznala a ješt nevdla, jak to se mnou do-

padne. Když jsem nevdla, máte-li m opravdu

rád, vydržíte-li m mít rád, vezmete-li si m.
Ó, Jindro, bývaly to veery zoufalé, když jsem

po práci u sleny Agáty sedávala doma, bez pí-

telkyn, bez duše, které bych se byla svila!

S umozolenou, mrzutou maminkou, s bruivým a

nkdy velmi nevrlým tatínkem. Srdce mi usedalo

steskem a beznadjí. Duší, srdcem letla jsem

za vámi, nevdouc, kudy chodíte, s kým hovoíte,

stále se strachujíc, že je vaše náklonnost ke mn
pouhé zmámení, pouhá libstka snad na chvíli, a

pak že kdesi v zábav, v divadle poznáte dívku

z lepší rodiny, vzdlanou, s píbuzenstvenj, a jed-

1. Herrmann, XXV. Vdavky Nanynky Kulichovy. II. ^ "
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noho dne že vás domovníkova dcera bude marné

oekávat, že nepijdete ani zítra, pozejtí, nikdy

již — ó, Jindro, nedovedete si pomyslit a pocí-

tit, jak mi tu bývalo ! Byl jste mi ímsi nedosti-

žitelným, vznášel jste se vysoko nade mnou. Ko-

lem sebe nevidla jsem nic utšeného. Ne snad

bída, nedostatek, toho jsem nikdy nepokusila. Ale

cosi jiného, co vám ani nedovedu vypovdt. Ja-

kási nuzota jiného rázu — pipadala jsem si

jako Popelka v pohádce. Pomyslete, že byste se

byl zamiloval do knžny, do princezny, a marn,

beznadjn po ní toužil ve svém pokojíku mlá-

deneckém. Tak, Jindro, tak bývalo mn. Ale po-

tom pozdji "

„— pozdji," pejal hovOr Novák, „když už

Andulka mohla vdti, že to Jindra myslí zcela

upímn a že nemá nad ni — kterak bylo po-

zdji ?"

„Ach, Jindro," objala jej Nanynka, „zase

nedovedete pochopiti, jak tu mi bylo. Sedávala

jsem v tom našem kutlochu, v duchu jsem si opa-

kovala každé vaše slovo, srdce poznovu mi use-

dalo, ale blažeností. A když pak maminka vyklo-

|>il.a na mísu hrnek zemat na loupaku, k nim

tvaroh mlékem rozdlaný, když v kamnech pras»

kalo a všichni jsme zasedli ke skrovné té veei,

nebyla bych ji dala za královskou tabuli!"

„A bude-li taky u manžel Novákových na

Hradanech nékdy jen mísa zemat na loupaku,

Nanynko ?*'
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„Budu šastna, Jindro, že je sdílím s vámi."

„Hle, Andulko zlatá, snad v tom je štstí.

V malých, skromných požadavcích."

„Ale vy, Jindro, vy jste mi byl tehda veli-

kým, neskromným požadavkem! Pro dve z ná-

dvorního zákoutí!"

„Jindra byl šasten, že to nádvorní zákoutí

našel, vte mu!"

Novák bouliv pivinul Nanynku na prsa,

zlíbal ji, a skloniv se, poznovu líbal obnažená,

ržová ramena dívina. V oích mu žehlo, jeho

ruce se tásly!

Nanynka pocítila to chvní, vyvinula se mu
z objetí, smekla rukávy halenky, zapínala je.

Dlanmi petela elo, spánky, a ekla:

„Jindro, jsme hotovi. Obléknu se a pjdeme."

„Nespchej, dít drahé. Je krásný veer, Hle,

jak se slunce sklání. A cítíš, dušiko, jaká vn
veera sem vane ze sad?"

Táhl Nanynku k oknu. Vanula vn ze za-

hrady strahovské, ale Novák cítil taky vni mla-

dého, kyprého tla Nanynina. Podivné opojení

obloudilo jej.

„Ano, jen co se obléknu," šeptala Nanynka

a jemn se vzpírala.

Zraky Jindrovy plály, Nanynka byla zma-

tena i znepokojena. Jeho zdrželivost, pirozená

i nauená, celým životem ukáznná, podléhala e-
musi jinému, co se v nm náhle rozbouilo a pro-

lamovalo všechny umlé hráze.

10*
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„Nanynko, pobume ješt chvíli, abychom

vidli, jak vypadá to naše hnízdo za soumraku."

„Jindro, zítra to poznáme/' šeptala Nanynka.

„Poítejte, už jenom tyryadvacet hodin ''

„Víš mi, dušiko milá, že je to nejdelších

tyryadvacet hodin v mém život?"

„Ubhnou, ani se nenadjete."

„Andulko !"

Nanynka se vymkla, spchala do vedlejší svt-

nice, ze svtnice do kuchyky. Jindra stanul jak

opojen, z hluboká vydechl, chvátal za Nanynkou.

Dvee do kuchyky byly zameny.

„Andulko — srdéko milé!"

„Už, už!" odpovídala Nan3nka.

Slyšel jen dusání kramflík, slyšel šustot

šat a slyšel bušení vlastního srdce. Prsty pra-

vice proísl si vlasy, poukával na kliku.

Za malou chvíli ozvala se Nanynka.

„Tak, jsem hotova, Jindro!"

V zámku zaskíplo, dvee se otevely. Na-

nynka stála v kuchyce zas odna, jak byla pišla.

V klobouku, v paletku, v rukavikách, se slunení-

kem V ruce. Zardlá jak višn pohlížela pimhou-

enými zraky pod clonou dlouhých as na No-

váka.

„Trvalo vám to dlouho, Jindro?"

Jindrovi pipadalo v tu chvíli, že jei k zbláz-

nní krásná. Nanynka skuten vypadala jako pou-

p rže stolisíé v poslední chvílí ped rozpukem.



149

„Tak, Jindrouši milýj zavete tam okna, aby

se v noci nic nestalo. Pokám tady, — A jde-

me. Doma budou ekat."

Když se Jindra vracel ze svtnice, držela již

Nanynka dvei^ na chodbu za kliku. A po malé

chvíli kráeli oba Hlubokou cestou podél zdi nad

zahradou strahovskou. Daleko a hluboko pod ni-

mi tonula již Praha v soumraku veerním.

%^



45. Štandrle.

Novák šel podle Nanynky zamlklý, zamyšlen.

Když vyšli z domu na Loretánské námstí,

pominulo podivné opojení smysl, jímž se ped
chvílí dal oblouditi, svží vzduch veerní je od-

vál. Ale uvázk) na nm cosi jiného, jako pavu-

ina babího léta, co ise mu stále pilínalo na

tváe, na elo i na oi, a co nemohl se sebe

stásti. Byl to ostych ped Nanynkou. Od rána

tšil se na tu podveerní chvíli, na drobné to

zamstnání v novém hospodáství s Nanynkou.

Te litoval, že jí radji nezmeškal. Po dnešní den

cítil pi vší své lásce k Nanynce znanou peva-

hu nad ní. Te mu pipadalo, že v krátké chvíli

té nahoe jí pozbyl a že tu Nanynka osvdila
pevahu nad ním. Hntlo jej to i zahanbovalo.

Ani Nanynka nehovoila. Zardlá do hluboká

jako višn zírala zpíma ped sebe, stále pemí-

tajíc, kterak by zaala. Aniž se na Nováka po-

dívala, pociovala neklamn, jak mu jest. Jeho

duševní rozpoložení penášelo se i na ni. Jdouce

beze slova, pece spolu hovoili. Novákovy tiché
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kroky, jimiž sotva došlapoval, jakoby žadonily:

Nanynko, zapome! — A dusání kramflík Na-

nyniných, jakoby mu odpovídalo: Ale vždy

již o niem nevím, na nic nemyslím!

Te sestupovali Hlubokou cestou, te minuli

strahovský „Starý pres", malý ten domek, na

obrubu ulice jako pilepený a se všech stran vt-

rm pístupný, kynoucí píjemným chladem v par-

né léto a studený jak psinec v zim, a Nanynka

byla povdna, že konen našla nit hovoru.

„Hlete, Jindro, tu v tom domku s Marián-

skou soškou bydlí pan Dundr — o nco málo

níže jsme ho dnes odpoledne pedhonily."

Novák obrátil zraky v levo, nepromluvil však.

„Co myslíte, Jindro, bylo by štstí pro slenu

Klotyldu, kdyby si ji pan Dundr vzal?"

Poprvé te odvážil se Novák povznésti zra-

ky k Nanynce.

„Jedná se o to?* otázal se s podivením.

„Projevil se njak?"

„Pan Dundr asi sotva," ekla Nanynka. „Ale

Málka se proekla, že by to paní domácí ráda

vidla."

„Byl by to arci satek tak zvaný rozumový,"

odpovídal po chvilce Novák. „Nesnadno tu po-

souditi, zdali šastný; znám píliš povrchn pana

Dundra a ješt mén slenu Klotyldu, povahu

uzavenjší. I takové satky bývají nkdy uspo-

kojivé, lidé si pivyknou, jestliže vášn mládí

vyhoely. Jako zas mnohdy bývají velmi nešastné
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satky, které byly uzaveny z lásky nejžhavjší.

Ale vte, Aniko, v obojím pípad každá ped-
pov selhává. Šastné manželství! Jak veliké to

slovo! Ptejte se všech, kdo v nm jsou nešastni,

a zvíte, že každý byl svat pesvden o svém

budoucím štstí."

„Ale Jindro *' hlas Nanynin zachvíval

se ponkud, „jestliže se dva lidé berou z náklon-

nosti vzájemné, vzrstající a sesilující se, jest-

liže se znají msíce, rok, léta, jestliže každým de-

chem žijí pro sebe, vždy pipraveni, aby se navzá-

jem sob obtovali, pak je snad manželství jejich

šastné ?"

Novák neodpovdl hned, ja!<oby pemítal,

co íci.

„Jindro, tak asi je s námi/' naléhala Na-

nynka. ,,Jste jist, že my spolu budeme šastni?''

Neekajíc odpovdi, ujala Nováka za ruku,

její rám se dotklo ramene jeho. Novák pocítil

teplo, proudící jejím tlem, vzhlédl k dívce, jejíž

zraky spoinuly na nm plny lásky a jako zaclo-

nny závojem z pediva neskonale jemného. Po-

cítil, o výmluvnjší je všechen její výraz v tomto

mžiku než každé slovo další, než jakékoli slovo

vbec.

„Aniko," vydechl, „pevn tak doufám!"

Jeho zraky dívku líbaly.

„Jindro," šeptala Nanynka, „jdeme tak spolu

dnes naposled. Chtla bych, aby tento veer byl

dlouhý, nekonen dlouhý. Jsme mezi dvma do-
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movy — mezi starým a novým. Jestliže vás nebo

m eká njaké zklamání, kéž je tato naše cesta

nekonená 1"

„Ne, dušiko ; ale kdyby bylo arodje, kterýž

by mohl uiniti skutkem pání vaše ponkud zm-
nné, tedy bych ekl : kéž jest bez konce naše

cesta spoleným životem, kterou zítra nastou-

píme."

Na kíerési vži rozezvuelo se klekání veleb-

ným hlaholem, nesoucím se pes malostranské

stechy, rozechvívající vlahý veerní vzduch, za-

léhající mocným dunním v ulici Ostruhovou.

Chvní to vlilo se i v nitro Nanynino, proniklo

všemi ivami, vší její bytostí. Bylo jí v tu chvíli,

jakoby velebný ten hlahol zvon pisvdoval slo-

vm Novákovým, jakoby jeho pání posvcoval.

Rty její beze zvuku se pohybovaly. Nanynka se

modlila modlitbou neznámou, nenapsanou, ale nej-

vroucnjší, která v tu chvíli z duše její vy-

tryskla. —
Slunce bylo již zapadlo, když se octli na

most Karlov. Proudy lidí valily se obma sm-
ry. Nad Starým i Novým mstem bledla mod
oblohy, jsouc pemáhána sinavou záplavou jasné,

prhledné zelen jako moem, které se po celé po-

lovin bán nebeské rozlévalo. Nanynka otoila

hlavu, západní obloha rdela se ješt záplavou

oranžovou, vysílající na svém okraji poslední r-
žové vlny v sinavou zeleii. Nco málo stíbrných

oblák nad Petínem plálo zlatým lemováním,
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jakoby za nimi vyšlehovaly požáry. Zdálo se,

jako by celý západ hoel, ale pod jeho plápolem

stál jako nepestupná hradba královský hrad

s chrámem svatovítským, a mocná, velebná ta sku-

pina, rýsující se oste na žhavém obzoru, odívala

se barvou modrošedou, temnjší a temnjší, shlí-

žejíc vážn na msto pod sebou a jako by ho-

voila: Budiž klidno, jsem ti pevnou hrází! Tok

Vltavy jako by se byl zastavil, hladina její byla

tichá, nepohnuta. Toliko staromstský jez šuml
a huel na svdectví, že Vltava žije starým svým

životem a proudí korytem, jež vky vyhlodaly

a jímž další vky poplyne.

Na most i na Nábeží postávali jednotlivci

a potom celé hlouky lidí, vykávajících, až sou-

mrak zhoustne a až na nkterém návrší nad Vlta-

vou vzlétnou do veerní oblohy první arodj-
nice, nebo bylo posledního dubna, a tehda ješt

vídali Pražané výroní rej pohádkových tch zje-

v. Dti poulily nedokavé zraky. Kterýs uliník

skotáckým výkikem: „Tamhle letí!" svedl pozor-

nost lidí v opanou stranu, ale v záptí byl ztre-

stán pádným pohlavkem od blízkého uraženého

diváka.

Nanynka se nemohla ubrániti úsmvu.
„Hlete, Jindro, i arodjnice budou lítat na

oslavu našeho zítka,. Pokala bych na n, kdyby

nebylo tak pozd a nai arodjnice) zas asn. *^

„Nic naplat, Aniko, ale doma vás oejkávají

naši. Abv nemli starosti/'
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Nanynka se pitulila tsnji k Novákovi:

„To je od vás hezké, Jindro, že jste ekl

naši. Od zítka jsou skuten nejen moji, ale

i vaši. Vím dobe, Jindro, jsou prostí, jsou ne-

vzdlaní, ale jsou dobí. Kdybyste vdl, jak mi

bylo tehda, když nás matka tak pepadla, na slo-

víko vás volala! Myslila jsem, že hanbou shoím,

bylo mi k utopení. Ale i to udlala z lásky ke

mn. Jen zpsob nebyl pravý. Mám radost, že

z mého štstí budou mít spokojený závrek ži-

vota, kéž hodn dlouhý. A doufám, že nám ne-

jednou ješt mohou býti prospšní."

Nanynka skoro s obavou vykávala, odpoví-li

Novák na ta slova.

Hled ped sebe, jakoby se zamýšlel v mi-

nulost, ekl Novák:

„Dobí, milující rodie, Aniko drahá, jsou

dtem prospšní do posledního dechu života, již

pouhým bytím svým. Jaká bolest m prochvívá,

že již nemám nikoho, ke komu bych vás pivedl

a se šastnou pýchou, s dtinskou radostí ekl

:

Pocelujte ji, to jest moje budoucí žena! — Po-

znal jsem píliš záhy sirobu. ím dále bolestnji

pociuji tu ztrátu. Ale by i lovk pozbyl ro-

di v šedinách, vždy osií. Nejen v mládí, i

v mužném vku vynoují se v lovku otázky,

na nž by mohl odpovdti jen otec, matka —
ach, matka! — a zatím ústa jejich onmla. —
Budeme míti rádi i ty naše spolené prosté ro-
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die, duše milá. A odejdou kdykoli — až ode-

jdou, bude dlouho prázdno a sychravo bez nich."

Nanynka uchvátila Nováka za ruku. Pipa-

dalo jí, že ješt nikdy tak lehce nekráela, nikdy

tak voln nedýchala. — —
U domu Novák se zastavil, tiskl Nanynce

pravici, dlouhým polibkem na ní pilnul.

„Dobrou noc, dušiko . .

."

„Nu, což pak, Jindro? K nám nepjdete?"

tázala se v podivu.

„Smím, Aniko?"

„Co znamená ta otázka? Dnes byste nesml?
Dnes — v poslední veer?!"

Novák upel na ni zraky, Nanynka poroz-

umla.

„Jindro! Jindro! Co by ekla maminka, tatí-

nek, kdybych pišla bez vás! Myslili by, že jsme

se njak pohnvali."

Nanynka se ohlédla. V tu chvíli v celém okolí

nekmitla se živá duše, bylo ticho, hlucho, slepo.

Nanynka pichýlila se k Novákovi, popadla jej

za hlavu a všeptla mu v ucho:

„Nebylo to mojí zásluhou, hochu milý, ne

mým vítzstvím. Byla to tetinka Rozma-
í n o v á ..

."

A pitiskla planoucí tvá na tvá Novákovu,

aby se po tch slovech vyhnula jeho pohledu.

Když jej pustila, byl obliej Novákv jediným

otazníkem. Nechápal.



vy.

„Pozdji, pozdji vám vysvtlím, Jindro,*' za-

šeptala ješt Nanynka a chvátala prjezdem do

dvora. Novák stále ješt se svým otazníkem sp-

chal za ní. —
„Že konen jdete, dti!" vítala je matka Ku-

lichová v kuchyce. „Ale prosím vás, pokejte

tu chvilku — táta má v sednici náramnou cere-

monii."

„Co se dje?" podivila se Nanynka.

„Hned uvidíš. Posete zatím."

Ze svtnice ozýval se ísi neznámý hlas, je-

muž notovalo mruení Kulichovo, výraz uspoko-

jení, jak se zdálo, potom nlíolikeré silné zadu-

pání na podlahu.

„Kdo tam je, maminko?'*

Kulíška se piklonila:

„Krejí, dít, starý Boubela."

„Tatínkovy šaty!" uhodla Nanynka.

„Jo, dít. Ale s tátou je jak s díttem."

Te se dvee pootevely, ale ješt je kdosi

uvnit držel za kliku, a cizí hlas mluvil

:

„Jak povídám, pane sousede, kdyby nco ne-

bylo jiust akorát, po zejtku to popravíme. Ale

povídám, že je všecinko jak ulito, já nevidím

nikde vadnýho štychu. Takovéjch tovaryšch aby

bylo, jako je mj syn. Dy mi ho z vojny nechtli

pustit ; chtli, aby tam zstal cušnajdrem pi li-

dech !"

To byl mistr Boubela, který bod^ hovoil

ešti.aou let padesátých a šedesátých a zvláš sv-
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domit zachovával tehdejší krásný pražský dru-

hý pád.

„A zdrávi roztrhali, pane sousede!"

„Já bych vám dal roztrhali!" vrel otec

Kulich. „Tohle mn musí vydržet už do rakve.''

Mistr Boubela, drobný, oholený mužík, vy-

porouel se a vypoklonkoval Kulichovi, v kuchyni

ostatním, vyklopýtal pes vysoký práh, mizel

v temnu dvora. Te Kulich otevel dvee svtnice

dokoán, a tu stál všecek ztopoen uprosted v zá-

i petrolejky, v novém erném odvu, s pravicí

v záprsí šosatého kabátu, v postoji malého Na-

poleonka. Nevítal, nepozdravil, ale se slavným

výrazem v šttinaté tvái oslovil rodinu do ku-

chyky:

„ubrníte, pánové a dámy, na tátu Kulicha,

jak šestoperácky jie vyšlohnut! — To jsou po-

tápky, (x>? (Kulich ukázal na nohavice.) — To
je závin, jak? (Poklepal si na kabát.) — A ta

vrbka? (Rozepjal kabát, ukázal vestu, pi emž
nadmul bich.) — Ale tady se podívejte, ty trub-

ky k tomu! (Kulich okázal na nohy, které vzely

v lesklých perkách ze silné ruské lakýrky.) Na
ty jsem dlouho stonal, Nando, ale máma nikdy

nechtla, že prý je to pro hausmistra zbytený

luxus. No pro Boha vás prosím, nco na nohou

mít musím, a když taková kže mohla výrost na

dobyteti, pro by jí nemohl nosit našinec?"

Všechno to pronášel Kulich v nesmírném na-

dšení nad novými šaty, nad skvlou obuví.
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Novák se usmíval, Nanynka se upímn smá-

la, ale matka popošla do svtnice a s výrazem

studu zahuhlala k muži kárav:

„Jak to mluvíš, táto! Jako bys byl rovnou

pišel od svatého Václava!"

Mínila tím trestnici v Podskalí.

„Co si pomyslí pan Novák, zpozdile stará?"

„Pan Novák, maminko," ozval se ženich Ku-

lišoe za zády, „všechna ta slovíka si od tatínka

Kulicha opíše, nebo neví, kdy jich mže pote-

bovati."

Kulich mávl rukou k žen s výrazem sebe-

vdomí a pevahy, zamžoural na Nováka a ekl

vznešen

:

„Neposlouchejte ženských, zetíku. Es e se

— a my dva si rozumíme! Vy jste tu jediný

moudrý lovk, s kterým se mže pohovoit. —
Ale že vám hanbu neudlám, co? Vypadám jina

než dyž s pometlem defelíruju po dvoreku, co?

— Dyby m tu neznali, myslili by, že jede na

svatbu sám pan domácí. A mi dá nkdo dm, a

uvidí, že v om taky dovedu šourat. — A te
bych ml chu podívat se takhle k ejkovm.
Tm by tam visely oi na šopkách."

Te toho mla Kulíška pes chlácholení No-

vákovo práv dost. Rozepjala Kulichovi všechny

knoflíky kabátu a ekla zvukem, jenž nesnášel

odporu

:

„Ne, Bartolomji, te se slíkneš a zuješ a

zstaneš doma. Máme Nanynku poslední veer,
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slyšíš, poslední veer, tatíku, od pozejtka tu

budu sedávat jak muednice Bibiána sama, a ty

bys chodil po hospodách? Což se ti u srdce nic

neozejvá? Že t tak musím ped nastávajícím

panem zetm napomínat!"

Tvánost Kulichova rázem se zmnila. Roz-

marný, lišácký výraz jeho se náhle rozplynul,

jako by se byl propadl v nkolik hlubokých vrá-

sek, zraky hledly mkce i vyítav na Kulíšku,

brada se mu roztásala.

„Ozejvá-li se mi nco u srdce, mámo? Byl

bych to táta, aby se neozejvalo? Myslíš si, že se

toho sám nebojím?"

Vztáhl ruce k Nanynce, pokroil k ní, ujal ji

za hlavu a vtiskl jí na rty políbení.

„Nando, Nando, ty nám zejtra odejdeš! Tob
bude dobe s tvým panem Jindrou, ale nás tu

necháš, stakrahelské dít, a co pak my dv staré

kížaly tu spolu, co?"

Te to nebyl starý hlas domovníka Kulicha,

posmvavý a honosivý, pitvorný a výšklebný, vy-

poslouchaný a napodobený po mnoha lidech z kr-

my u ejku, jako uhýk napodobí zvuk pták
jiných. Te to byl hlas prostý všech pímsk
cizích, chvjný zvuk hrdla, jímž klokotalo vzh-

ru vše, co zjihlo v nitru otcovském pipomínkou

matinou.

Kulíška stála za mužem, smáela zástru slza-

mi, Nanynka zatínala rty. Novák, jenž se nenadal

takového plativého obratu, v rozpacích pokru-
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coval si kníry. Zdálo se, že poslední ten veer se

rozplyne v slzách.

Nikdo nepostihl, nezaslechl, že dvee kuchy-

ky zlehka skíply, jako když zlodj otvírá. A po-

stava za . postavou vkrádala se dovnit. První,

druhá, tetí — šest stín vtáhlo se tam koiími

kroky. Poslední, v širáku, s kytarou v jedné, se

smetákem v druhé ruce, pitiskl zas opatrn dve-

e. A ísi išepot velel

:

„Až eknu ti!''

Práv byla ve svtnici doznla slova Kuli-

chova, a když se dále nic neozývalo, zaznl šep-

tem povel:

„Jedna — dv — ti!"

A te se tmavá kuchyka naplnila neslýcha-

nou smsí zvuk. inkotem puklic, jekem trum-

pety a ehtaky, drnkotem kytary, veskem harmo-

niky. A hlasy mužské i ženské zpívaly k tomu

slavnostní, patrn ped chvílí na dvoreku sklá-

dané verše:

„ženichovi, nevst
na sto let a na dv st!

J ndichovi, Andrle

pinášíme štandrle.

Eum, bum, bum!

s námi celej dm!"

Matka Kulichová pustila pomáenou zástru,

skoro se zapotácela.

„Pánbh s námi a zlé pry!"

„— šmarjá Jozefe!" vyjekl Kulich.

I. Herrmann, XXV. Vdavky Nanynky KuHchovy. H. 1

1
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„V tomhle má prsty Vejlupek!" zvolal Noválc.

Nanynka piskoila ke dveím, otevela —
tu stál Vejlupek s velikým plecháem, do n-
hož bil dlouhou vaekou, vedle nho Amálka,

foukající 25e vší síly v dechovou harmoniku, paní

Knedlh^nsová tískala poklicemi, Albínka zvonila

na pohrabá, pan Saloupek trhal struny Petrh-

lovy kytary. Petrhlo sám roztahoval a srážel zas

mchovou harmoniku.

„A žije slena nevsta! Af žije pan ženich!

Af žijou tatínek a maminka Kulichovi! Sláva, slá-

va, sláva!"

Volali tak jako posedlí, a paní Knedlhansová

jevila nesmírnou chu zataniti jakýs! podivuhod-

ný a nevídaný balet, na njž však tsný prostor

kuchyky nestail.

A skoro touž chvílí šlehla ze dvora do okna

svtnice rudá záplava, až se v Kulišce úlekem

krev srážela. Ale nebyl to požár — plálo tam

asi deset ervených lampión. To byl hold ostat-

ního domu. Taky Tonika domácích tímala lampi-

ón, a z oken chodby v pední budov dívala se

na všechen ten spektákl paní Myslíkovská se

slenou Klotyldou. Možno, že v pozadí stál i sám

pan domácí. — A kde jaké okno do dvora, všechna

byla obsazena.

Nanynka, spativši lampióny, zašeptala k že-

nichovi :

„Posledního aprile, Jindro — hlete, aro-

djnice máme taky."
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A potom na pozvání Kulichovo vhrnulo se

šesíero hudebník a pvc z kuchyky do svt-

nice. A matka Kulichová klusala k ejkovm pro

pivo. Ne se džbánem, nýbrž aby je z krmy sami

poslali. A Tonika z ochoty letla pro uzenky a

ken do Lipové ulice.

Takový byl závrek posledního dne ped svat-

bou Nan^iiinou.

^

11'
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r^obouilo štandrle snoubencm, doznaly ho-—' vory malé spolenstky, shromáždné v pí-
bytk Kulichových, který se tak rázem promnil
v útulný kout, v nmž se líbilo zejména Amálce

vedle taškaivého (ale chvílemi se zamýšlejícího

a jako lehkou zádumivostí obesteného) Vejlup-

ka, vyznly mudroslovné projevy paní Angeliny

Knedlhansové. Spolenstka vytratila se, poslední

odcházeli Novák a Vejlupek, dm utichal, až ztichl

nadobro. Zalehla jej temná noc posledního dubna,

padl na nj spánek.

Avšak z trojice rodiny Kulichových spal zdra-

vým a hlubokým snem toliko jediný. Otec Ku-

lich to byl, jehož ivami nic neotáslo, jehož

celá soustava byla tak pevná a zdravá, že by

byl zaspal i zemtesení. Zamkl za Novákem a

Vejlupkem, vrátil se s lucernou a ekl k žen a

dcei :

„Aby dnes dal Pánbh svatej pokoj, holky,

aby na nás v noci nikdo nešturmoval ! Kdo je

z domu — je-li — a tam zstane do rána. Vzal
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ert jeho šesták! Dnes abychom se vyspali —
zejtra toho budeme potebovat. A ty, Nando, si

déji nco iiezkého zdát.'^

Potom šukal ješt chvilku v almárce za prá-

delníkem — to hledal baatku se slivovicí. Jin-

dy by ho byla Kulíška peplašila, nebo chovala

slivovicí vlastn jako lék, vedle svého neomylného

„sajfngajstu''. V ten vila nezdoln, když bylo

teba natírati njakou bolavou koninu zevn, sli-

vovice pak byla jí spolehlivým kisitelem, bylo-li

teba užívati uvnit. Ale dnes — dnes neíkala

matka ani slova.

„Njak mi není tento — —" bruel Kulich

jako na omluvu, šmátraje v koutech almárky.

Kulichová to znala. astji tatíkovi nebývalo

„njak tento''. Dnes jen se podívala na dceru,

pimhouila oi, otoila se, a Kulich bez pekážky
zvrátil do hrdla íšku svého elixíru.

Mlení ženino dojalo jej takovým vdkem, že

jí dal na rozlouenou hubiku.

„Dobrou noc, holky!" a vykolébal se do ku-

chyky.

Snadno íci dobrou ncc, ale matka Kulichová

ješt dlouho, dlouho bdla, než žasnula, a Na-

nynka vbec neusínala. Kteráž pak nevsta usne

pevným spánkem v pedveer svatby své! Tisí-

ceré myšlenky honí se Nanynce rozilenou hlavou,

tisíceré oekávání, a zas nejedná obava. — Dnes
posledn pod otcovskou stechou! Posledn na

tomto lžku! Poslední díví noc! Co bylo do
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dneška, nikdy již ani jediná chvíle ze všeho se ne-

vrátí. Jak dnes uléhá, nikdy již neulehne. Zítra

náhle ped ní vyroste strom poznání, zítra poprvé

požije plodu jeho v bolesti i rozkoši, zítra ode-

ste se ped ní opona, zakrývající posud veliké

to tajemství lásky, zítra již nebude náležeti so-

b, ale nkomu jinému, a pak po všechny dny ži-

vota. Zítra pozná, co jest býti ženou. Ale bude to

drahý, milovaný Jindra. Vysnný, vytoužený Jin-

dra! Jediný a jen její Jindra! Jméno to letlo

jí stokráte hlavou a bušilo ve spánky, až se Na-

nynce zdálo, že je kdosi vedle ní hlasit pro-

náší. Matka již zhluboka chrupala, a Nanynka

náhle zašeptala do tmy ji obklopující:

„Jindro !"

Skoro ji zamrazilo.

Te vzpomnla na dnešní podveer v byt
na Pohoelci, a náhle jí bylo Jindry až k plái

líto. Celým srdcem letla za ním v píbytek sta-

romstský, ponesla se nad jeho lože, v duchu jej

uchvátila za hlavu, líbala jej, v ústa, na zavené,

spící oi, a šeptala mu v uši:

„Jindro, Jindro, Jindro, jsem s tebou! Tu
jsem, všecka tvá, dnes a na vky . . .

!"

Bylo dávno po plnoci, když usínala, ale

spala tak neklidn, že slyšela odbíjeti každou

hodinu nad pohovkou.

Rozednívalo se, chladné jitro májové nalilo

studeného svtla do dvora, když Nanynka dávno

zase bdila. Již by se ráda byla vzchopila, ale
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matka spala takovým zdravým, posilujícím spán-

kem, že jí bylo líto vyrušiti ji. Z kuchyky zalé-

hal sem odmený, rezavý a chrivý chrupot ot-

cv, jakoby tam pracoval njaký pesný, neselhá-

vající stroj. Tatínka nic nevzbudí.

Než chvíle ubíhaly. Bylo po páté hodin,

dnilo se víc a více. Nanynka konen shrnula

lehkou svrchnici, potichu sedla, spustila nohy na

podlahu. Zachvla se chladem, chvatn oblékala

punochy, vklouzla do stevíc, ovázala sukni, po

prstech se kradla k umyvadlu. Co nejtišeji pono-

ila ruce do vody, ale matka vzbudila se pece,

usedla na posteli.

„Co pak to, Nanynko? Kolik je hodin?"

„Pl šesté, maminko."

„No^ a kam pak ppcháš ?"

Nanynka se domyla, chopila se runíku, a

zervenalá studenou vodou pistoupila k posteli

matin.
„Pomodlit se, maminko. Na ranní."

„A to chceš bez snídan, holka?"

„Nemám hlad, maminko, a pak mi bude tím

lépe chutnat."

„Ale Ježíšmarjá!" zvolala matka, rozpome-

nuvši se teprv te, jaký je den, a rázem byla

s postele. „A tatík ješt chrní!" dsila se.

„Necht ho spát, maminko," pimlouvala se

Nanynka. „K emu ho burcovat? Aspo hezky

poklidíte, vyvtráte, aby bylo vSe v poádku, až

pij,de Betyna."
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Betyna ze šití mla pijíti hned po snídani,

aby Nanynce byla nápomocna, pozdj aby ji

oblékla. Slíbila to Nanynce dávno a tšila se na

to jako dít. „Budu se uit na nevstu,'' povídala

tehda, „taky snad nezstanu vn na ocet." A
Nanynka j6ji pomoc ráda pijala. Betyna umla
s hebkými, choulostivými vcmi, jako je roucho

nevstino. Matka Kulichová mla na to tvrdé, ne-

ohebné ruce, a krom toho ekalo na ni jiné práce

dost.

Než se Nanynka dostrojila, byla taky matka

se svojí úpravou hotova. Zatím arci jen tak, na

parádu do kostela je asu dost. Vždy jsou od-

davky až v jedenáct hodin.

Nanynka navlékla rukaviky, v prádelníku vy-

hledala modlitby, pistoupila k matce.

„Ruku líbám, maminko."

Matka pokižovala dceru trojím kížkem.

„Jdi s Pánembohem, dít, jdi. Pomodli se, ale

dlouho nemeškej, a tu nejsem sama."

A potom hledla za Nanynkou, jak se vzda-

luje. Vzpomínala, jak sama kdysi ped lety chvá-

tala do kostela, aby se tam posilnila na tu cestu

novým, neznámým životem, na které jí vyrostlo

hodn trní, ale na konec taky hodn radosti. A te
již nemyslila na minulé strasti a tžkosti, te jí

tanuly na mysli jen chvíle jasné, a vše bylo pe-
vyšováno pohledem do šastné budoucnosti dce-

iny. Jdi, Nanynko, jdi!

Nanynka spchala, po neklidné noci lehce se



169

zachvívajíc v ranním chladu. Te však nešla na

Vtrník, ke svatému Apolinái. Zamíila níže do

kostela Štpánského, kde je neznáma, kde zstane

nepovšimnuta. Chtla býti naprosto sama se svými

myšlenkami. Cestou potkávala jednotlivé chodce

i celé hlouky lidí, sváten vystrojených. Byla ne-

jenom nedle, ale i prvního máje, a tehda první

máji a Stromovka byly pro Pražany jediným po-

myšlením. Ve Stromovce hrávala vojenská hudba

již od šesté ranní, ba nkdy dv hudby, a „celá

Praha'' musila býti toho koncertu úastná. Pokazil

se nejeden takový máji zimou a deštm, pes to

putovaly tam vždy zástupy lidstva. Dnešní jitro

slibovalo ikrásnou pohodu, ijasný den vylákal i spá-

^ lenivjší. Nanynka pevn byla pesvdena, že

se jí tak vyibírá na svatbu, na Stromovku ani ne-

myslila.

Mla sice modlitební knížku, a když v ko-

stele stranou poklekla, vyhledala svdomit mo-

dlitbu pro nevsty. Ale všechno její myšlení brzy

se odvrátilo od slov tištných, která si v poslední

dobu tolikráte byla pe íkala, ádky peskakovaly.

Nanynce bylo podivno, že v nich nikde nenalézá

milého jména, které celou její duši naplovalo.

Již se nemodlila z tištného, nýbrž jakousi mo-

dlitbu samodílnou, jejíhož poátku ani konce by
nikdo nebyl v knížce nalezl. —

Matka Kulichová doma zatopila, postavila vo-

du, mléko, mlela kávu, po oku se dívajíc na mu-
že, kdy procitne. Ješt chvíli «el jeho stroji stej-
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ným chodem. Ale potom, jakoby pod kotlem uha-

sínalo nebo docházelo mazání v epech a ložis-

kách, mnilo se hluboké jeho chrápání v divný

vrzot, skípot, vždy vyššími zvuky, až to vytáhl

v ostré zapísknutí, jakoby se bylo kdesi nco po-

lámalo, a náhle všechny ty zvuky uízl. Vyvalil

oi, posadil se.

„Co t, mámo, všichni erti berou! Dy je

nedle !*'

„A zejtra bude pondlí, tatíku. Požehnej ti

to Pánbh, vychrunl ses, a te bys moh' z pe-

í. Snídan bude za chvilku — Nany je dávno

z domu."

Kulich se rozkoukal, vzpamatoval, sedl na

postranici.

„Že bych snídal, o to nic. Mám v biše duto

jako ve sklep. Máš housky doma?"

„Jen co se mlíko svaí, pobhnu pro n.
Leda že mi na n dáš pozor."

„To tedy mžeš jít, mámo."

Kulichová napchovala kávy do mašinky, po-

dívala se na mléko, zastarala v i>eci, piložila

lopatku uhlí, vybhla z domu.

Nu arci že tu chtla býti hned, ale to by

nebyla smla nikoho potkati. A ponvadž potká-

vala tu kohosi z domu, tu ze sousedství, od kaž-

dého uslyšela njakou otázku, na niž musila od-

povdti, stalo se, že se pece jen omeškala, a

když se vrátila, shledala muže již v isté košili,

v erných spodkách, obouvajícího se do lakýrek.
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„Pro Boha t prosím, tatíku, to se v tom bu-

deš ometat od božího rána? Uválíš to, pomakáš,

boty zamažeš. Sho to, povídám, oblékni se ja-

ko jindy.**

Kulich, jakoby neslyšel, obul perka, vdupal

se do nich, rozkroil se, sáhl po erné vest,

rázem v ní byl, zapjal všechny knoflíky, a te
teprv se podíval na ženu.

„A já zas povídám, ženo a mámo, že m
dnes do tch starých hadr nedostaneš, rozumíš?

Tch jsem užil dost — a dnes má Nanda svat-

bu!"

„Ale skoro až v poledne !" durdila se matka.

„A kdyby až o plnoci!" odsekl Kulich.

„A co kdyby nám petýkal kanál na dvoe

a tys musel zdvíhat míž, co! V tomhle tom?"

„Tak ho dnes nechám petýkat, a kdyby tek'

až do prvního poschodí. Tohle jsem si dal dlat

za své peníze, mámo, a chci toho užít. — Mléko

máš svaené, dáveji snídani."

Matka Kulichová vidla, že s tatíkem není

poízení, a ve slavný ten den nechtla vyvolati

sporu. ekla tedy:

„Tak si v tom dej pozor, starý."

„Ale mámo drahá, ty se mnou vedeš ei
jako s díttem! Rozumí se, že si v tom na pdu
nelehnu. Nalej kafe, potom si vyjdu trochu na

vítr, a ty dáš salón do poádku. Je to tak, má-

mo?"

„Je, tatíku."
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„Tak vidíš, a mohlas ušetit pant."

Když mu pinesla uchá kávy a dva dklad-

né rotilíky, potleskal jí Kulich po zádech a ekl:

„Abys ty si, mámo, na mn nevylejvala! A
tekon teprv t užiju, když s tebou zstanu sám.

Ale bu se mnou zadobe, matko — taky t ješt

povedu k oltái, o naší stíbrné. Ale to si pak

udláme veselejší svatbu než byla první, budeme

mít vycvienost !"

„Djí pokoj," bránila se Kulíška lichocení,

„dnes máme jiné vci na starosti."

„Jen volnou, mámo, volnou, neuchvátej se

hned z rána," napomínal Kulich. „Ty jsi takové

petrhdílo — a pak se ti roztesou nohy. A to

je nejhoršíj mámo, ženská s roztesenejma noha-

ma, to si dej sloužit."

Kulíška jen odbroukla, vlastn však byla rá-

da, že je tatík v dobré míe. A bžela, aby spo-

ádala kuchyku.

K sedmé hodin byla tu Nanynka z kostela,

ilá, rozjasnná, na tvái klid a mír. Bylo zjev-

no, že je spoádána se svtem i s Pánembohem.

Když jí matka pinesla snídani, otázala se:

„A nechala jste trochu kávy taky Betyn?
Nezapomnla jste?"

„Kterak bych zapomnla, dít! Hrnec jí tam

je, a dobré."

„Což pak slena Betyna doma neposnídá?"

podivil se Kulich.

„Aby nesnídala, táto. Ale z Dlouhé tídy je
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sem kus cesty, takové dvoe mže snídat i ti-

krát/'

Potom se naklonila k Nanynce:

„A oož pak, dít, to t Betynka jen ueše,

oblíkne, a potom ji pošleš dom?''

„Ne, maminko, potom zde zstane s námi se

všemi ke stolu. To je hodný kamarád, Betyna,

a nebude nikomu pekážet — naopak, zveselí

ostatní. Už to máme se slenou Agátou tak u-

mluveno. A bude to nco pro pana Petrhla, do

páru." —
Kulich oblékl erný kabát, otáel se ped zr-

cadlem, rovnal na sob, potahoval se, vytáhl bílý

šátek, zastril jej, ale zas vytáhl.

„Ty, Nando," otoil se, ,;,ty máš jist v tch

svých šarapatkách njaké pauli, vi? Tu máš,

nabryndej mi toho trochu do šátku, a taky

jednou voním,"

Nanynka nakapala otci do šátku, stikla mu
i na kabát.

„Tak, holka. A si taky uchonec polibuje.

Svareban má vont jako karafiát. — A te
jdu. Kdyby nco tento — jsem ped domem."

Opatrn nasadil klobouk a vážnými kroky

zamíil do trafiky na rohu.

„Prosil bych njaký smotek," ekl slav-

nostn.

Trafikantka podala mu krabici s krátkými,

jako obyejn.
„Ne, paniko, dnes nco lepšího."
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Trafikantka podala krabici kuba.

„To ano, ale áké puntikované a hezky

tlusté."

Vybíral, vybíral, jakoby kupoval kon do

koáru, položil na pult tyrák, zapálil si, a váž-

nými kroky vracel se ped dm. Postavil se na

slunce a vykuoval.

Chyblo nco málo do osmi hodin, když se

z dolejška blížila Betyna, s malou kabelkou na

ruoe, v níž mla své švadlíské náiní. Ve svá-

tením vyšoení, spchem zardlá, byla te Be-

tyna skoro hezká. Z daleká již vidla Kulicha a oi
se jí rozehrály.

„Pkn vítám, sleinko,*' pozdravoval Ku-

lich. „No, Nanda eká, ta btide mít radost."

Dvorn se pitáel a provázel Betynu do

dvora.

„Tak tuhle vedu Betynku!" oznamoval již na

prahu.

„Dobe, dobe, tatíku, ale zas mžeš jít,"

odbývala ho matka. „Tebe zde te nemžeme
potebovat.'*

„Abych vám to neuk!" zdánliv se durdil

Kulich. Ale ochotn šel zas ped dm. Deset,

dvacet známých ze sousedství pjde mimo, všichni

ho uvidí v nových erných šatech — a v lakýr-

kách. Af se podívají, jak umí vypadati nevstin

tatík. Kulich si pál, aby dnešní dopoledne tn^alo

aspo dvanáct hadiu.



47. Pro slenu Agátul

Když otec Kulich vypáchl z píbytku, pisp-

chala Kuliška s hrníkem kávy, postavila jej

ped Betynu :

„Tak, Betynko milá, tuhle je krapet kafíka

a tuhle housky. Poslužte si."

Betyna chvilku se upejpala.

„Vždy já snídala doma, paní KuHchová.

K emu pak tahle škoda!"

„Jaká pak škoda," odmlouvala Kuliška. „Uva-

eno to je, nkdo to sníst musí! A my už snídali.

Bodej, o krapet kávy, to stojí za e."
Betyna tískla kloboukem na postel, shodila

paletko, a již sedla u kávy a snídala s horlivostí,

jakoby dva dni byla nejedla. Mžourala po Na-

nynoe a mlsn pomlaskávala:

„No ano, sleno Nanynko, takováhle ká-

va 1 To je noo jiného než ta naše šmolka doma.

To bych se okradla, abych nejedla."

Nanynka se k ní naklonila:

„Poslouchala, Betyno, nechala tu „slenu"

pod stolem. Jsme pece staré kamarádky ze žití."
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„Byly jsme/' odporovala Betyna plnými ústy,

„ale te je slena Nany nevstou a za chvíli

panikou — a na m eká u frajln Agáty zas jen

ta robota za tyry zlatky za tejden. To je rozdíl.

Betyna poád jen chudým tovaryšem, a Nanynka

paní uitelovou, milostpaní . .

."

„Ale pro vás vždycky starou Nanynkou, Be-

tyno/'

„Jste vy dobré stvoení, sleno Nanynko,

ekla Betyna s vdným pohledem. „Kdybych vám

tolik nepála, že budete vlastní paní, ekla bych,

že jste nám pd slieny Agáty nemla jakživa odejít.

Je tam po vás pusto, a bude to dlouho trvat.''

Povzdychla si.

„Aspo kdyby lovk mohl doufat, že to

s naší matkou pluku dlouho potrvá. Ale konen
taky jednou nadobro zestárne — a kam se pak

my všechny od ní rozletíme!"

Betyna dosnídala, odnesla prázdný hrneek

do kuchyn, a vracejíc se volala vesele:

„Ale te do práce — tedy milá Nanynko!
Nejdíve uklidit, potom oblékat a pak zas ukli-

dit! Abychom byly fix, až se to všechno sejde.*'

Poádek byl brzy, nebo matka Kulichová

byla již díve zhruba poklidila.

„A te svléci šaty, Nanynko, budeme e-

sat."

Nanynka byla ve chvilce jen v nedbalkách

a sedla ped zrcadlem mezi okny.

Betyna otvírala kabelku se svým náiním.



177

„Ježíš Marjá — na to bych byla zapomnla!''

Vyala z kabelky kytiku fialek, podala ji

Nanynce.

„Tak, tohle do ruky. Nevsta má být od rána

obklopena kvítím. Nic jiného jsem nesehnala, Na-

nynko, ale fialky jí k tomu bílému prádlu tak

sluší.''

Nanynka stiskla Betyn ruku.

„Vy jste taky dobrá duše, Betyno!"

Betyna zvolna vytahovala Nanynce vlásni-

ky z hlavy, aby jí rozpustila vlasy. Pojednou se

sklonila a políbila Nanyninu obnaženou šíji, po-

líbila i její bílá ramena. Líbala ji prudce a ho-

roucne, jako milenec.

„Vy jste jako z alabastru, Nanynko," pro-

nášela pi tom nadšena. „A voníte jak lesní ma-

inka — v em jste se to koupala? — A veer
šastný pan Novák — — !"

Nanynka kvapn se otoila, zakryla Betyn
dlaní ústa.

„esala, Betyno!'*

„Uešeme, uešeme naši zlatou nevstu. —
Ach, Nanynko, pomysl ím-li, že by tak jednou

m esali . .

."

„Taky se doká, Betyno, a pak jí to pijdu
oplatit."

Betyna šáhla po lahvice s vonným olejem,

ukápla si na dla a jemn natírala kaštanové

vlasy nevstiny.

L Hcrnnann, XXV. Vdavky Nanynky Kulichovy. 11. 12
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„Tak, a te trochu hlavu naklonit a pevné

držet — udláme cestiku/'

Betyna rozísala, žvatlala, uhlazovala, pev-

nila jehlicemi. Pod jejími útlými prsty vyrstal

prostý, ale pvabný úes.

„Tak," ekla konen, „jsme hotovy. A te,

naše milá princezno, vklouznte do svého sva-

tebního prádla. Pozor na hlavu, nerozcuchat mi

moje mistrovské dílo!"

O chvilku pozdji stála tu Nanynka v snho-
bílé košilce a spodnice jako Snhulka z pohádky.

„Te by tu ml být pan Novák," ekla Be-

tyna, jakoby na nic nemyslila.

„Betyno," durdila se Nanynka, „že jí pošlu

dom !"

„No takhle ješt do kostela nemžeíe," škád-

lila Betyna, chápajíc se svatebního roucha, na

posteli rozloženého.

V tu chvíli vešla matka Kulichová podívat

se, jak strojení pokroilo. Spativši Nanynku, sta-

nula v upímném obdivu nad zjevem dceiným,

ruce jí klesly k bokm. A zárove pocit jakési

lítosti zvlnil jí hru.

„Nanynko," zvolala, „když si pomyslím -=-

když si pomyslím, že t tak navždy dávám z ru-

kou — — a když si pomyslím — —^"

Plá jí zalomooval.

Nanynka sklopila hlavu, tvá její zasmušila

se. Jakoby lítost matina i na ni byla pesko-

ila.
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Betyna pitoila se ke Kulišce.

„Tak se s ní ješt polaskejte, matiko, pak

už vám ji nepjím, abyste mn ji nepomakala/'

Matka pistoupila a celovala dceru, která tu

stála nebráníc se, neodporujíc, ale polibky ne-

optujíc. Stála stoudn a trpn jako první žena

v ráji, když po ní vztáhl ruce první muž.

„Tak, matiko, dost," napomínala Betyna,

„poslzíte mi ji. Te vám ji obléknu."

Opatrn, zlehouka, aby o vlasy nezavadila,

sunula jí svátení roucho pes hlavu.

V kuchyni se ozval rachotivý hlas Kulichv:

„Tak, holiky, pozor! Pan ženich už se

žene."

Skokem byla matka v kuchyce a Betyna za

ní domykala dvee.

„Toho bychom zde tak potebovaly!" poví-

dala pi tom. „To bychom vn nebyly hotovy.

A si zatím pohovoí s pantátou."

Ale Novák dostal brzy spoleníka. Ulicí

vzhru hrel vz, a to pijíždl pan Dundr. Po

kavalírsku nedbale a vznešen se rozkládal v ote-

veném fiakru, ve svrchníku žemlové barvy, pod

nímž ml frak, na hlav arcif cylindr. Lehce,

pružn vyskoil z vozu. Svrchník rozhrnul se pi

tom, a v knoflíkové dírce fraku objevila se ma-

liká trojbarevná kokardika hedvábná — pan

Dundr byl majetníkem njakého vyznamenání.

Vetkl si v kabát jen tu kokardiku, ježto se mu
zdála být výmluvnjší než cokoli jiného a mohlo

12*
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Z ní býti hádáno i na vyznamenání hodn vy-

soké.

„Vy tu zstanete," velel koímu.

Prošel prjezdem, a tu se stetl s Kulichem

a Novákem.

„Dobré jitro, pánové. Nu, jak daleko jsou

dámy?''

A neekaje na odpov, vytáhl zlaté hodinky.

„Máme pl desáté, asu hundrt ! — Abychom

vdli, pane ženichu, program je takový: Až bu-

dou dámy ažúr, odvedeme je nahoru k paní te-

tince, tam odtud pak vyjdeme špalírem. Koáry
tu budou. Svážet nemáme koho, oo? Všichni jsou

v dom."
Novák v pochopi'elné svatební roztržitosti jen

pitakával, na nic nemysle. .

„Kde máte kytici pro slenu nevstu?" otá-

zal se pan Dundr.

„Bude zde za chvíli, kvtiná ji dovazuje,"

odpovídal Novák. „Mrzí m te, že jsem na ni

nepokal. asu bylo dost."

„Nemjte starosti. Moje taky zde bude co

nevidt. Zastavil jsem se tam — a to tedy byla

vaše, kterou jsem vidl hotovou. Nechtl mi šel-

ma íci, pro koho je. Jen pro nevstu prý, i>o-

vídal mi. Ale myslil jsem si."

„A pro koho vy, pane editeli?"

„Pro koho? pro slenu Klotyldu — nevím,

jestli na to kdo pamatoval. — Zdali pak neza-

pomnl pan Vejlupek?"
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„Jist že nezapomnl/' ujišoval s úsmvem
Novák. „Objednávali jsme souasn."

„Výborn! Nu a — byl jste už nahoe, u pa-

ní tetinky?"

„Te jsem pišel," ekl Novák.

„Podívejme se tam — což pan otec?"

„Postojím tady ješt chvilku, abych nepro-

pásl pana Vejlupka, kdyby pišel."

„Pravda, pravda," schvaloval pan Dundr.

„Aby tam nevpadl mezi dámy — —

"

A plavnými kroky taneního mistra zamíil

v nádvoí, za ním Novák.

„Jenom na chvilku," vykládal pan Dundr na

schodech Novákovi, „jen abychom složili kom-

pliment. Bude mít asi tetinka taky plné ruce

s Albínkou. Tahle ženská toaleta — to jsou vtší

starosti než s vepovými hody. No, pl desáté

pry — doufám, že bude všechno v as. Jak

pijdou pugéty, uiním poklonu u domácích. —
Vru jsem nevdl, jak s tou kyticí pro slenu

Klotyldu — nedomluvili jsme se — ale jinak jsem

nemohl. Je to skoro trochu ženantní, abych ekl

dokonce intimní — jí — pugét ode mne — ale

zdá se mi, že slena Klotylda nemá jiného do

páru— a radš o pugét víc než mí. — Paneku,

milý pane ženichu, to jsem byl jednou na svatb,

a tam družba zapomnl na kytku pro družiku

— ml jste vidt, jaký to byl shon v poslední

chvíli! Na konec musel jsem dát pugét svj — a

pak mi vrazili pro moji dámu takové oprchalé
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košt — stálo po bále už ti dni za oknem. Já

vyhodil ptku za kytku, a pak jela moje dáma

s takovým herbáem do kostela — málem že ne-

zstala doma. — Vidíte, rozházelo mi to celou

partii, než se historie ádn vysvtlila; myslel

jsem, že se zfamfrníra. Pozdji jsem arci nelitoval,

ze všeho dohromady nic nekoukalo — ale než jsem

se tím prostonal! A ješt bych vám mohl vyprá-

vt jinou historii — ale to až pozdji — jsme

nahoe."

Na prahu vítala hosty paní Knedlhansová

v hedvábných šatech zelené barvy, až se tím

pohledem ústa stahovala.

„Páni se jdou podívat . .

."

„Kystyhant, paní tetinko! Jenom na skok

tuhle s panem ženichem. Dolejší dámy budou ta-

ky hned. Což naše Albínka?"

A tu vyšla z druhé svtnice slena Albína

v plné parád, v šatech barvy pomnnkové. Za

ní se vynoil pan Saloupek, rozpaitý, ostýcha-

vý jako vždy, ve fraku, v bílé vest.

„Výborn!" pochvaloval pan Dundr.

Bytem paní Knedlhansové vanula pavá vn
— to Baruška ped chvílí po návodu své velitelky

vykuovala potpurim od materialisty, praženým

na rozpáleném želízku. V pokoji bylo rozestaveno

asi patnáct židlí všelikého tvaru, jak je paní Kned-
hansová ke svým ze sousedství sehnala.

Pan Dundr na chvilku pobesedoval, naež se

porouel, aby zaskoil k domácím. Hntlo ho tro-
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chu, že jde zatím bez kytice, nebo posel ješt

jí nepinesl — o pt minut pozdji byl tomu

nesmírn povden. Nebo co mu u domácích nej-

dív padlo do oka, byla nádherná kytice, pichys-

taná pro slenu Klotyldu. Amálce pinese ji Vej-

lupek — kytice pán Dundrova bude pespoetná.

„Zatrápené pugéty!" ekl si v duchu Dundr.

„Kdyby lovk byl jak Metuzalem, nikdy se ne-

douí — vždy to s nimi njak zmehne. Tak tedy

svj nabídnu panímám Kulichové — bude to

nesmírná noblesa, arci nezamýšlená."

Amálka byla jako poup bílé rže na roz-

puku, slena Klotylda mla šaty nádechu zele-

navého, ale jenom nádechu tak jemného, jako bý-

vá jarní obloha ped východem slunce. Byla to

barva, jež k její prsvitné pleti znamenit slu-

šela.

Pan Dundr sotva se otoil, sotva se posadil,

sotva nkolik dvorných prpovídek pronesl —
a piharcoval Vej lupek. Tedy ješt malá chvíle,

ješt nco dvorností, nco sladkých blahovol-

ných úsmv paní Myslíkovské, a oba kavalíi

odvádli dámy ke Knedlhansovm.

Všechna okna v nádvoí byla jediným okem.

Vážnými, odhadujícími pohledy sledovaly dvojici

pár matky, toužebn i závistiv provázely je zra-

ky dvat. Kéž by taky všechny mohly v patách

za slenami domácích!

Potom pivedl Novák Nanynku, zardívající se

a zas blednoucí, mlelivou, neodpovídající, cítící
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na sob všechny pohledy domu a zas nevdouc
o nich.

A Kulich vedl matku Kalichovou.

„Dej pozor, matko, neklopejtni — nejsi na

tyhle brynelky zvyklá. Na schodech si nešlápni

na podsazení, nevytrhni si sukni z fald. — Sta-

kramente, ty lakýrky mi vržou . .

."

Napomínal, varoval, a vždy se pozastavil, aby

Nanynce neušlápl vleku.

A za párem Kulichových kráel Maxa Pe-
trhlo s Betynou. Pýila se ubohá Betyna, že je

tak mezi všemi jako šedivý vrabec, jako pílepek,

a byla šastna, když ji pohltila zadní budova,

když už byla se svým rytíem na schodech. —
Bylo tvrt na jedenáct, všichni již byli shro-

máždni u Knedlhans, a tu náhle Nanynka s

úzkostlivým vyražen zašeptala k Novákovi:

„Pro Pánaboha, Jindro — slena Agáta! Není

tu slena Agáta!"

„Slena Agáta — ovšem," vydechl Novák.

„No, to musí pan editel . .
/*

A protlail se k panu Dundrovi.

„Pane editeli, nehnvejte se, chybí nám ješt

jedna dáma, slena Agáta "

„Agáta?" pan Dundr vyvalil oi, sáhl v zá-

prsí fraku, vyal plochou tobolku, z tobolky deš-

tiku ze slonoviny, snad vsuvku taneního poádku
z minulých dob. Na té ml napsána jména všech

úastník svatby.
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„Slena Agáta? Nemám tu žádnou Agá-

tu
''

„Ale ovšem, pro Boha, slena Agáta, u které

Anika šila — slena Agáta Pazderkova, v Lazar-

ské ulici, íslo snažn prosíme, bute tak

laskav, dojete pro ni, jist už eká ''

„IVlondyé!'' ekl Dundr. „Slena Agáta? Pa-

zderkova? To bude nco antik — co?"

„Jak to?"

„No, njaká princmetálová — —**

„Nerozumím, pane editeli — —

"

„No, nco ze starého sekulum, když je to

inháberka švadlíství."

„Ne, pane editeli, velmi vážná dáma," od-

povídal Novák.

„To jist," poznamenal pan Dundr dvojsmy-

sln. „To bývají vážné dámy."

„A velmi inteligentní — snažn prosím, ne-

rate meškati."

Pan Dundr již neodpovdl. S nakyslým vý-

razem oblékl žemlový svrchník, sáhl po cylind-

ru, a již byl na skoku, když jej Novák ješt za-

držel.

„Pane editeli — zbyla vám kytice, rate ji

vzíti ssebou, pro slenu, nahradím vám ji, ne-

vzpomnl jsem na to díve. Anice velmi na té

dám záleží, ale mn také."

Pan Dundr byl vyškolený spoleník a ohrad-

ník, utajil tedy svoji nevrlost, sáhl po kytici —
díky Bohu, že jí dosud nenabídl matce Kulichové
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(a když ji Novák zaplatí, je taky dobe!), sp-
chal dol, vskoil do vozu, v nmž byl pijel.

„Do Lazarské ulice, tatíku, í^lo , vem-

te to zostra, a jsme v letu zpátky!"

Pan Dundr rád hovoil s každým podle po-

volání, aby mu bylo rozumno.

Natáhl nohy, opel se o zadek sedadla a bru-

el v sob:

„Tisíc element! To je kondice! Svážet stra-

šidla ! Frajlajn Agáta Pazderková ... To bude

njaká památná antikvita ... A práv na m to

ekalo ... V pl jedenácté na prvního máje —
a já pojedu s takovou rodinnou raritou! Ješt

díky Bohu, že to není v naší konin. — Ctihod-

ná dáma! No ano, nco tak od šedesátky...

Paneku, ta nám tu svatbu obveselí — — —

"

Fiakr hml po kolenat dlažb jako bouka.

„Chlape stakramentská," bruel pan Dundr,

zíraje na koího, „vždy mi utrhneš slezinu!"

Fiakr již zahýbal kolem Kamenného stolu

níže k ulici Vodikov.

fp
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Povoz pán Dundrv sjíždl s hrbolatého ná-

vrší pod Novomstskou vží, kolem domu

Tusarova a nároží „u Helmu", provlékl se tsným

chobotem mezi Masnými krámy a lahdkástvím

Krasovým, a tu již koí zdržoval kon, pátraje

po dom, ped nímž ml zastaviti.

„Dost!" povelel pan Dundr, který již zda-

leka byl zoil štít s nápisem Agáta Pazder-

ko va.

„No ano," zamruel opovržliv, „nifaství!—
Ale na to stail také pan Petrhlo!"

Seskoil s vozu, srovnal na sob odv, ne-

dbale sáhl po kytici do kouta sedadla. Tu zase

vzpomnl na pvodní její urení, že mla zdo-

biti slenu Klotyldu, a zamumlal nevrle:

„Sem by byl stail pugét z Uhelného (trhu . .
."

A když si takto ulevil, když se srovnal a

vzpímil, obestel se pece jen slavnostním vze-

zením, zamíil ke krámku, otevel dvee. Chrap-

tivý zvoneek, který mu zaehtal nad hlavou,

pipomnl mu poznovu „smšnost" poslání jeho.
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a když i jeho nový cylindr zavadil o nízký rámec

dveí, div že se nepromákl, podráždilo to znova

pana Dundra. Kam ho to poslali? Sklonil hlavu,

rázn vpadl do krámku.

Zadrnení zvonku pivolalo z dílny Terinu.

Pibhla všecka poplašena a spativši pána v cy-

lindru a s kyticí, uhodla hned úel návštvy, ne-

bo slena Agáta oekávala, že nkdo pro ni pi-

jede.

„Milostpanika doma?" otázal se pan Dundr

úsen.
„Prosím vašnosti," odpovídala Terina, „sle-

na jest pipravena. Ješt oblíká rukaviky."

„To si myslím," hovoil pan Dundr u sebe

a nevážn, „ta je pipravena jist od rána! Kdy
pak se jí trefí, aby jela ve fiakru . . . Nanejvýš

o funusech... To bývají pro takové škatule je-

nerální zkoušky na vlastní poheb..."

Terina zdvihla odklápcí desku pultu a po-

bízela:

„Rate dále, vašnosti, vedle, posadit se
"

„Snad bych mohl zde ** zpoval se pan

Dundr, kterého pojímala nechu, aby pronikal

hlubší útroby tohoto závodu, A sám u sebe do-

myslil: „Kam pak ješt polezu!"

Ale Terina pobízela tak drazn a vytrvale,

patrn se ídíc rozkazem, že pan Dundr cht
necht musil uposlechnouti. Obešel tedy za pul-

tem, vstoupil do dílny.
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Byl skoro píjemn pekvapen. Zde bylo ne-

dln uklizeno, vše ve vzorném poádku, i ke-
slo pro hosta bylo pichystáno. To jej ponkud
usmiovalo.

Za nedovenými dvemi v njaké další míst-

nosti — ve známé nám komnatoe sleny Agáty
— ozýval se šust hedvábu a stídav i dva hla-

sy. Píjemný hlas hlubší, lahodný alt Agátin, a

jasnjší mladý soprán. To byla Gustyna, která

byla obeslána, aby slenu Agátu pomohla u-

strojit.

Netrvalo dlouho, dvee se otevely dokoán,
a do dílny vstoupila slena Agáta. Pan Dundr
pekvapen se vzchopil. To nebyla „stará ška-

tule", jakou oekával. To byla dáma. Tu vešla,

v krásných brokátových šatech, jejichž látka snad

byla staršího pvodu, ale kteréž byly t)izpsobeny
kroji a mód práv panující. Prostý, vážný úes
vlas temn kaštanových a jen lehounce prokvéta-

jících byl pokryt pvabným zaveným klobou-
kem, jaký nosívaly vdané paniky, ramena byla

zahalena drahým plyšovým pláštíkem hluboké viš-

ové barvy kovového lesku. Tvárné ruce vzely
ve vysokých, blostných rukavikách o šesti kno-

flících. Bystré a zkušené zraky pán Dundrovy
postehly jediným pohledem, že má ped sebou

dámu vybroušeného vkusu a dobrého vychování.

Nebyla to „niaka", jak oekával; byl to zjev.

Dáma tyicátnice, snad o njaký rok starší, ale

svží, kyprá a nikoliv „ubreená", kterýmžto slo-
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vem pan Dundr oznaoval všechny unylé a stálou

útrpnost vyžadující a vzbuzující letnjší svobodné

ženštiny.

„Vítám vás/' oslovila pívtiv hosta. „Mám
est ?'

„Moje úcta!" uklánl se vyslanec. „Jsem

Dundr, milostivá, .správce malostranské filiálky

zástavního úadu, poruník rodiny paní Knedl-

hansové, v tuto chvíli jaksi dožádaný aranžér

dnešní svatby sleny Nanynky Kulichovic, a po-

kládám si za est, že mám pivézti slenu do

domu nevstina — sví-li se mi vzácná dá-

ma "

„Každému, kdo pichází jménem Nanyni-

ným," odpovídala slena Agáta s úsmvem, pro-

stým veškeré koketnosti. „Je mi potšením a vy-

znamenáním, že jste ráil pijíti sám. Domnívala

jsem se, že pan uitel Novák "

„Vložil na m ten milý úkol, vzácná sleno,"

ekl pan Dundr, „a ráíte-li býti hotova —

"

„Gustyno," obrátila se slena k tovaryšce,

„podala mi kytici."

Pan Dundr skoil po své kytici, kterou byl

odložil na stl pi okn.

„Milostivá sleno, osmlil jsem se sám

a prosím, abyste ji laskav pijala."

A v duchu si dodal : „Zpropadené pugéty,

všady je mj pátým kolem u vozu!"

Slena Agáta zdrželiv, zdráhav sáhla po

kytici.
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„Když nelze jinak, pane, ale vru jest píliš

nádherná. Opatila jsem se kyticí skromnjší, mn
pimenou, lépe eeno kytikou, abych neinila

v prvodu výjimku. Díky vám, pane."

Gustyna již tu byla s kyticí Agátinou, v prav-

d skromnjší, než byla pán Dundrova, ale p-
vabnou, uvitou z bílého šeíku.

„Co te s ní?" usmála se Agáta.

„Nemáte-li námitky, milostivá, aby tu marn
nevadla, dovolte mi, abych ji odnesl pro matku

nevstinu. Ta nemá žádné."

„Ale s radostí, pane. Pece tedy i moje ky-

tika pjde na svatbu, A je mn dokonce milé,

že ji ponese paní Kulichová. Zaslouží toho jako

matka naší milé, dobré nevsty Nanynky!"

Pronesla ta slova vroucn i nžn. Pan Dundr

vycítil z nich, jak ráda má tato dáma svou bý-

valou tovaryšku.

Na odchodu ješt se slena obrátila.

„Tak tedy, dvátka, prosím, aby zde bylo

vše v poádku. Na obd máte vše zchystáno, sva-

inu taky. Již mi dnes tu nedli musíte obtovati,

aby zde nezstalo prázdno. Doufám, že se pes
veer nezdržím, pokáte na mne. — Však vám

to jindy nahradím. Opatrujte mi dobe moje hos-

podáství."

Pan Dundr doprovodil Agátu k vozu, dvorn

jí pomohl na sedadlo, co nejšetrnji usedl vedle

ní, s kyticí šeíku v ruce. A v duchu odvolával

vše, co si byl myslil a huel o svém poslání
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cestou sem, v nitru odprošoval slenu Agátu za

všechny úštpky, jichž se byl proti ní dopustil.

V ulici díve prázdné pojednou byil zástup di-

vák, v oknách nízkých dom objevovali se sou-

sedé a sousedky, z nichž nejedná pívtiv po-

zdravovala slenu Agátu. Pan Dundr posmekával

cylindr, sed zpíma, pyšný na svoji spolenici,

která ho rázem byla podmanila. —
Terina se dívala za koárem, až za Masnými

krámy zmizel, vskoila do krámku a zvolala ne-

vrle ke Gustyn:

„To je dobré, sleno Gusty! A my nemáme
Nanynku vidt? Takhle jsem si její svatbu nemy-

slila."

„Ona je hloupá Kaena!" odsekla Gustyna.

„Bodej bychom nevidly. Hodila se do pucu,

tady to zaveme — já doskoím k hausmistrovi,

aby na to dal chvílemi bacha (pozor), a pobh-
neme dolem ze Slup — musíme tam býti dív
než celá kopulace. — Budou tam všechny, aby-

chom scházely my! — A pak si tu zahospoda-

íme. Pinesla jsem karty, b^udeme si vykládat,

a odpoledne pijdou dvata na kafe. To ví, lo-

vk musí být iman (chytrák)."

A za chvíli ob dívky metly to vzhru na Kar-

lovo námstí, dále ke Slovanskému vršku a níže

do Slup, aby strmou Apolináskou ulicí dosply

kostela ped prvodem svatebním. —
Fiakr pán Dundrv hrel vzhru Jenou uli-

cí. Neml dalekou cestu, cíl jeho byl blízký, a
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talv pan Dundr ml ien tolik cásu, aby pronesl

nkolik zdvoilých otázek, nkolik poznámek o Na-

nynce, o jejím ženichu, o rodiích nevsti-

ných. Slena Agáta odpovídala, jakoby se s pa-

nem Dundrem dávno znala a jakoby pokrao-

vala jen v njaké rozprávce již díve zaaté. Kdy-

koli a s kýmkoli byla e o „její'' Nanynce, tu

hovoilo vždy všechno srdce Agátino. Pokládala

ji tak napolo za svou, byla si vdoma, že má
podíl na jejím vychování, zakládala si na jejím

vzestupu, tšila se upímn z jejího štstí a t-

šila se na její nejbližší budoucnost.

Pan Dundr ml chápavá tykadla pro toto

vniterné teplo Agátino. Vyrozuml správn, kte-

rak neuspokojené mateství, dímající v Agát ja-

ko v každé žen vbec, krom povah studených,

vylévalo se na Nanynku, kterou šastná náhoda

pivedla do rukou stárnoucí sleny. Nebyla to

pouhá zamstnavatelka, která tu hovoila o Na-

nynce, byla to spíše pstounka. A v okolnosti,

že slena Agáta svým vlivem byla dokonávala

vychování Nanynino, aniž si toho dívka snad

sama byla vdoma, spatoval pan Dundr jakési

nepochybné ízení osudu. S vtší a vtší úctou

díval se na slenu, která v jeho oích náhle omlá-

dala. A když jeho zraky zavadily o lehounký

poprašek na jejích vlasech, o ty stíbrné nitky,

jež se leskly jako vlákna babího léta v zái slu-

nené, tu mu pipadalo, že jsou nezbytný ke vše-

mu zjevu Agátinu, že by bez nich nemla toho

T. Herrmann. XXV. Vd»vky Nuynky Kulichovy. II. 13
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divného pvabu isleny stárnouc! srdce nestár-

noucího. — A jak se mu myšlenky v hlav roz-

plétaly a proplétaly, vzpomnl te, že ped ma-

lou chvílí v duchu posílal pro slenu Agátu Pe-
trhla. Vypeskoval se za to nevážné pomyšlení

a odbyl to nyní pomyšlením Jiným: „Kam pak

takového tajtrlíka pro tuto ženštinu!'' Stalo se

s panem Dundrem, co se v život stává s tolika

lidmi : ze Šavla rázem byl Pavel.

Ped domem stály již tyry povozy, když pi-

hrel fiakr pán Dundrv. Všichni koové byli

ozdobeni zelenými snítkami. U povozu, jenž ml
odvézti nevstu, byli ozdobeni i koové. Na pro-

tjším chodníku již se tvoil špalír divák.

Pan Dundr pružn seskoil, podepel slenu

Agátu, aby bezpen slezla, naež jí podal rám
a odvádl ji do domu.

Nahoe u oteveného okna stála paní Myslí-

kovská, a když zdaleka zahrel povoz, vychýlila

hlavu z okna jenom na tolik, aby vidla, kdo

pijíždí. Neznala sleny Agáty, ale uhádala, kdo

to jest. Hovoila o ní dcera Amálka. Spatila

usmvavou tvá pán Dundrovu, vidla jeho ka-

valírskou dvornost k dám. Odklonila se zas do

pokoje a pes její tvá peletl stín, mráek ne-

vrlosti. Pipadalo jí v tu chvíli, jakoby se na

obloze bylo trochu zakabonilo. —
Píchodem Agátiným dovršila se spolenost

svateban. A když se skonil obad uvítání a

vzájemného seznamování, vyal pan Dundr svou
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deštiku ze slonoviny, pelétl vfldcovským pohle-

dem shromáždné, odvedl Nováka stranou a ekl

k nmu:
„Nevím, jak jsme to poítali, pane ženichu,

ale máme oelkem jen pt fiakr. Namakat je

nemžeme, pojedeme jen po páru. Ostatn žád-

ná nehoda. Do kostela je pár set krok, než do-

jede poslední vz, budou tu první dva zpátky.

Tak tedy do prvního sedne pan Saloupek s Al-

bínkou. Za ním pojedete vy se slenou Amálkou.

Za vámi já se slenou Klotyldou. 21a mnou páni

rodiové — k tem na pední sedadlo pisedne

slena Betynka ; hodí se to výborn, je dobrá

kamarádka sleny nevsty a jakoby napolo pa-

tila k rodin. Potom tetinka Knedlhan&ová s pa-

nem Petrhlem, — Dva koáry se v letu vrátí

já s nimi. Potom pojedu já se slenou Agátou a

v posledním voze slena nevsta s panem Vej-

lupkem. — Z kostela pojedete v prvním voze vy

s nevstou, pan Saloupek s Albínkou, pan Vej-

lupek s Amálkou a tak dále, a zas obrátím dva

vozy, abych pivezl ostatní. Je to tak dobe,
co?"

Ale pan Dundr neekal na schválení Nová-

kovo. Pronesl jen otázku, aby si sám pisvdil,
že všechno správn stanovil. Vdl, že nemže
býti námitky.

Rafije hodin posunovala se výše. Bylo na

ase. Pan Dundr pokroil do stedu pokoje a

oznámil svj, poad hlasit, obraceje zraky ke
13*
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každému, jak jej práv? jmenoval. Dokoniv, tleskl

zlehka do dlaní a pronášel povýšeným hlasem:

„Prosím tedy pana Saloupka, Albínku . .
."

Saloupek s Albínkou chtli rovnou ze dveí.

„Prosím, ne!'' volal pan Dundr. „Až budeme

všichni v ad.— Prosím te pana ženicha, sle-

nu Amálku . . . Prosím slenu Klotyldu .

.

."

Pan Dundr podal Klotyld rám, postavil se

s ní za Nováka. A hled pes rameno za sebe,

volal dále:

„Prosím te pány rodie a slenu Betynku . .

.

A te paní tetinku a pana Petrhla. — Tak, pro-

sím, — Pro vzácnou slenu Agátu, pro slenu

nevstu a pana družbu Vejlupka vrátím se s dv-

ma vozy. — A te, prosím ku pedu!"

Saloupek již držel za kliku, rázem otevel

dvee, Albínka vyklouzla z pokoje, prvod sehnul.

Kroky dusaly, šaty šustly, podsazení sukní

brousila se o hrany schod, ale nikdo nepro-

mluvil. Bylo cosi vážného a slavnostního v tomto

ztlumeném pochodu. Rozliné voavky dam sm-

šovaly se a naplovaly celé schodišt. —
Okna do dvora byla obsazena jako divadelní

lóže o nedlním pedstavení, na dvoe strkaly

se všechny služebné dívky z domu.

Za oknem prvého patra pední budovy stála

paní Myslíkovská, vykávajíc, až se svatebané

objeví. Hledla vážn, snad vzpomínala na vlastní

prvod svatební dávno ped lety. Te vyšel Sa-
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loupek s Albínkou, te Novák s Amálkou. A když

se objevil tetí pár, pan Dundr a jiejí Klotyl-

da, tu se tvá panina zjasnila, zrumnila. Mate-
ské její zraky vidly poznovu, jak je Klotylda

krásná, jak se ve svých zelenavých šatech nese

jako v obláku, a jak jí sluší i její prvodce,

který byl zanechal žemlový svrchník nahoe a

kráel te jen ve fraku. Srdce matino mocnji

tu zabušilo. Zdaliž pak jednoho dne i tento pá-

rek nastoupí spolenou cestu, jakou dnes nastu-

puje Nanynka — — — ? Paní Myslíkovská pto-

cítila tlak v hrdle, oi se jí zamžily.

Když vyšla paní Knedlhansová s Petrhlem

a za nimi nikdo již, pochopila paní domácí, že

svatba pojede na dvakrát — nebo dávno již

taky byla spoítala vozy ped domem a co se

do nich vejde — a spchala te k oknu do po-

koje, aby sledovala vstup do koáru. Tam již stál

pan Myslíkovský a klidn pokuoval.

Zástup divák na ulici zatím zhoustl. Všechno

okolí bylo vzhru. Kde kdo znal Kulichovy i Na-

nynku, a dnes je chtl vidt ve slavném lesku

svatebním, a všichni dychtili spatiti ženicha, jejž

znal málokdo. Když se objevil první pár, ztichl

tlumený hovor, ale za to celým zástupem projelo

cosi a zvlnilo jej, jako když náhlý závan vtru
zeí tichou hladinu vodní. Jakési mnohohlasé a

pece nevyslovené „áááh!^' zašumlo špalírem. By-

lo vyjádeno ne ústy, ale hnutím všech divák.

Tu tedy jsou!



198

Který z pán je ženich? Kde je nevsta? Na-

nynky nevidti.

A v napjaté ticho zaznl te hlas pán Dun-

drv strunými povely,

„Prosím pana Saloupka, sem — pana uitele,

sem (áááh, to tedy je ženich, s mladší dcerou

domácích!) — pana Kulicha — paní tetinku, tam,

tam, prosím. — Pokat, koí, až všichni dosedne-

me! — Vy dva první hned se vrátíte, pojedu s vá-

mi, pro slenu nevstu a ostatní panstvo! Po-

kat!"

Všichni již sedli, když pan Dundr pomáhal

slen Klotyld. Potom vstoupil sám, pirazil za

sebou dvíka a zvolal své obvyklé:

„Forverc! — A pomalu!"

Te mu pipadlo, aby vzhlédl do patra, a již

strhl cylindr s hlavy, velikým obloukem pozdravil

paní domácí i pána, a po nm otoila hlavu i sle-

na Klotylda.

Pan Myslíkovský kynul kamarádsky rukou,

panika milostn a jako z nejistšího oleje se u-

smála, na dceru i na pana Dundra. V tom úsm-
vu letlo za obma její mateské, nadjeplné,

ždavé srdce.

Odmeným klusem tepali koové dlažbu. Zá-

stup divák ztenil se o nco mladších junák
a dvat, chvátajících za povozy, aby dostihli

kostela, než pijede druhá ást svatby. Ostatní

trpliv vykávali, a sousedky byly by ekaly te-
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ba do veera. Nevsty promeškati nesmjí. —
O chvíli pozdji dokaly se.

Dva vozy vrátily se, pan Dundr kepe vybhl
do druhého patra, chvatn vstoupil a již ve dve-

ích volal;

„Tedy prosím, dámy — pane Vejlupku! Pan

fará eká již v sakristii!"

Podal ruku sledn Agát a pohledem nutkal

Vejlupka. Ve dveích kuchyn stála Baruška, ti-

še plaíc, jak ji vše dojímalo. Te v náhlém hnutí

skoila, chopila se ruky Nanyniny a vášniv ji

celovala.

„Sleinko, sleinko," zajíkala se, „provázej

vás Pánbh, bute šastna, blažena do nejdelší

smrti se svým znejmilejším pánem. Vždy si to-

ho zasloužíte !"

A skryla hlavu v záste.

Chvla se Nanynka, když sestupovala, a když

kráela pes dvr a pohlédla na píbytek rodiv,
nyní prázdný, opuštný, na posavadní píbytek
svj, kynoucí jí te v poslední pozdrav kvti-

nami za okny, zvlnilo se nitro její neskonalou lí-

tostí. Tak tkliv na ni hledla okna, ist umytá
a lesknoucí se, za nimiž prožila dtství i mládí,

prosnila chvíle touhy a nejistoty, za nimiž vyká-
vala první návštvy Jindrovy. Všechen její minulý

život letl jí v tu chvíli myslí. Svtniko drahá,

kam jsem se pokaždé vracela se srdcem pepln-
ným! Kterou rozjasoval Jindra svými pícho-
dy! Kam vnáŠQl každým objevením svým tolik
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radostí! Svtniko milá, za jejíž okno Kdysi svatý

Mikuláš kladl drobné, laciné dárky, své, v níž

stával ve štdrý veer malý, šestákový a pece
krásný strmek vánoní a pod ním ti planoucí

voskové tínožky, z nichž matka vstívala délku

života, jak dohoívaly! Svtniko, jakým nevd-
kem ti odplácím, že nevycházím z tebe na tuto

cestu, za kterou leží všechen mj osud budoucí!

Ale není to moje vina, drahá, zlatá, útulná svt-

niko má otcovská a mateská! Vždy se do tebe

budu vraceti s vdností a láskou!

Nanynka pevnji se opela o rám Vejlup-

kovo, nevidouc již na cestu. Oi se jí zalily slzami

horkými, hlava jí sklesla k adrm, srdce use-

dalo. Již byl dvr i svtnika za ní, již kráeli

prjezdem, již pan Dundr podpíral slenu Agá-

tu pi vstupu do vozu, již poppjel i vz, jehož

kon byli zdobeni zelenými snítkami a kterýž prve

byl odvezl pana Saloupka s Albínkou.

Vejlupek cítil její chvní, cítil, jak její prsty

obmykají keovit jeho ruku, vidl slzy, a v tu

chvíli ani jemu nebylo do smíchu, a do nedávná

stále žertoval, aby svatební náladu povznesl.

„Ta je krásná!" zašumlo to v zástupu

divák.

Ale Nanynka neslyšela, ba ani nevidla. Kmi-

talo, jiskilo jí v oích, množství hlav poskako-

valo ped ní, a jedna druhou jakoby pohlcovala,

až se jí ziej všeho utváela nezetelná smsice.

Kon zadusali, kola se rozhrela. Nanynka se
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pokusila pohlédnouti v ped, ale bylo jí, jakoby

vidla rozvodnnou eku, jejíž vlny vlévají se jí

až v oi. —
Paní Myslíkovská nahoe opela se p podušku

v okn a hledla za obma vozy, až jí zmizely

za rohem. Potom se vzpímila a v zamyšlení pa-

tila do ulice, kteráž se vyprazdovala a za chvíli

ztichla docela; poponesla zraky nad protjší do-

my a hledla kamsi do modravé dáli, se rty

pevn semknutými. Hlavou táhlo jí pomyšlení, kte-

ré v tu chvíli bylo pro ni velikou záhadou: „Ja-

ký to osud rozdluje lidem podíly života? Dle

jakého seznamu a poádku vybírá? ím se ídí?

Pro nesedí v posledním tom povoze její milá,

hezká a pece posud neuspokojená dcera Klo-

tylda? Nemá-liž stejného a svým pvodem dojista

vtšího práva na stejn šastný údl?''

Hluboký vzdech vydral se jí z hrudi. A jako

naléhavá, drazná, neodbytná žádost linulo se

jí vzhru: Snad že dnešek tedy rozhodne o bu-

doucnu Klotyldin

!

Taky pan Myslíkovský se byl vypjal z okna,

podíval se za prvodem, a snad i v nm se vy-

houpla vzpomínka na jistý svatební den, v nmž
jemu byla pidlena hlavní a dležitá úloha. Od-

klonil se, rozdmychal svji doutník a ekl suše

:

„Podívám se trochu na vzduch, Katynko. —
To dnes budeme mít tichý obd, bez dvat —
dávno jsme tak sami neobdvali."
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„A niyslím si, many," ekla panika tkliv,

„že zase tak budeme obdvávat, že na konec

zstaneme sami. .
."

A po malém odmlení dodala:

„Ani si nemžeme nic jiného pát, many!"

Pan Myslíkovský rozuml. Ach ano, taky by

si toho pál. Pohledl na cho, a tu mu z jejích

zrak zasvitlo, na mžik zablesklo cosi, co mu
z oí tch svítívalo kdysi dávno, v líbáncích a

v prvních dobách manželství, než prožil všechna

ta léta, která jej dovedla až k dnešku.

Jakoby se byl zalekl, aby tato chvíle nevy-

znla v žalný zvuk, chopil se svrchníku, klobouku,

a políbil cho.

„Pá, Katynko. Do hodiny jsem tady. Udlejl

nám taky nco dobrého, svatebního."

A vyšel z domu. Snad ješt ped chvílí sám

nezamýšlel, co te bezdky uinil: zamíil sm-
rem ke kostelu sv. Apolináe.

sp



49. Panikou!

\T blízkém okolí svatého Apolináe bylo mnoho
' ústav, ve kterých vznikaly a rozvíjely se

tžké kapitoly životních dramat lidských, poí-

najíc neutšeným vstupem drobných, nevítaných

bytstek do svta, až po hrozné tragedie za živa

pohbených a v erných mrákotách duševních

do posledního dechu trpících. Avšak svateb,

tchto ržových a radostných poátk mnohých
dramat rodinných, nebývalo tam hojn, zvlášt

však ne takových, jakou byla dnešní svatba Jin-

dicha Nováka s Nanynkou Kulichovou. Dávno
se byla ve všem okolí rozšíila povst, že prvního

kvtna bude tam oddána dcera domovníkova, kte-

rou potkává vzácné štstí, že si ji odvede uený
pán, jakého se do smrti nenadálá, a že ji na té

cest budou provázeti dcery samého pana domá-
cího. To byla událost v konin neobyejná, i kdo

tedy ml nohy a nemusil práv doma vaiti nebo

v díln dodlávati, nesml o takové podívání pi-

jíti. A tak neveliký kostel svatého Apolináe byl

naplnn zvdavci, a taky; ped kostelem stál zá-
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stup lidí. Rozumí se, že pevládaly paniky a dív-

ky, jako vždy. Bylo tu i mnoho koleg Kulicho-

vých, domovník ze sousedství, domovnic a dcerek

domovnických. Ženy této vrstvy spoleenské byly

naplnny povznášejícím pocitem, že píslušnici je-

jich stavu dopáno je takového štstí, ale nejednu

užírala i nesnadno utajitelná závist. Pro práv
Nanynka Kulichova? Pro ne její dcera? Jsou

všechny z pytle stejn chudého! Tušila-li Nanyn-

ka, že jí závidí bohatí i nebohatí?

Když pijely poslední dva koáry, se slenou

Agátou a panem Dundrem, s nevstou a Vej lup-

kem, byl vstup do kostela zvdavci tém utarasen,

ježto mnozí se domnívali, že jest ve chrám již

svatba celá. Bylo teba všeho drazu pán Dun-

drova, aby si proklestil cestu. Konen se utvoila

ulika, a závrené dva páry postupovaly vped,

k oltái.

Poslední kráela Nanynka s Vejlupkem. De-

satero, dvacatero tváí usmívalo se na ni, dvaca-

tero hlav ji vlídn pozdravovalo, ale Nanynka

sotva koho v tom tlumu poznávala, vše bylo ne-

jasnou smsicí. Teprv u pedu, poblíž oltáe, ro-

zeznala povdomé postavy, družky ze šití, které

si byly pispíšily, aby se domohly píznivjšího

místa. Usmívaly se na ni plny radosti. Dekovala

jim pokyvem hlavy, chtla se také usmáti, ale její

bledá tvá byla jako ztuhlá, svaly neposlouchaly

její vle.

Te se octla v prostoru volnjším, ped oltá-
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em. Páry, které ji byly pedešly, tvoily tam

polokruh. Tu ji ovanul chlad kostelní, lehce se

zachvla.

Slena Agáta uchopila te pevnji rám Dun-

drovo, naklonila se k prvodci a zašeptala:

„Pane editeli, ženich a nevsta odešli z do-

mu bez požehnání rodi...!''

Znlo to skoro jako uleknutí.

Pan Dundr se usmál, jako vždy, když vdl
nejlépe, co zamýšlí, a šeptem odpovdl:

„Docela podle programu, milostivá. Rodie

požehnají zde. Je to pedn slavnjší, a za dru-

hé se to odbude pi jednom plái, kterému se

tak jako tak nevyhneme. Doma by se nám byli

zbyten všichni ubreeli."

Bylo zejmo, že pan Dundr nebyl práv mi-

lovníkem plativých výjev a pamatoval na vše.

Te šetrn vyvlékl rám, poklonil se slen Agá-

t a spchal ke kostelníku, který pešlapoval

u vchodu do sakristie.

„Že prosím jeho dstojnost ješt o malouké

strpení, jen co rodie snoubencm požehnají."

Kostelník zmizel, a pan Dundr pipojil se ke

slen Klotyld. Radj by se byl vrátil k Agát,

ale nesml porušiti pravidel dvornosti. Byl p-
vodn ustanoven a sám se ustanovil za rytíe

Klotyldina, musil tedy pi ní vytrvati aspo do

návratu z kostela. Byla to mladá dívka, jež ne-

mohla zstati lichá, bez kavalíra. A slena Klo-

tylda ráda se opt zavsila.
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Te pan Dimdr povelem nkolika slov a vý-

znamným pohledem semkl tsnji polokruh sva-

teban kolem snoubenc a rodi Kulichových,

aby byli zakryti ped zraky divákv.

„Pane ženichu, rate se slenou nevstou ped
pány rodie . .

/'

A ke starým pronesl:

„Prosím, rate snoubencm požehnat . .
/'

Nanynka porozumla. Jako poslušné dít krá-

ela podle Nováka, pistoupila k rodim:
..Matiko — tatíku — za všechno vám vrouc-

n dkuju — jestli jsem vás kdy pohnvala,

všechno mi odpuste, zapomete — a prosím vás

— požehnejte "

Sklonila hlavu k adrm. Rty její pohybovaly

se ješt, ale zvuku již z nich nevyšlo. Uchvátila

pravici matinu, potom otcovu, zlíbala je, a již

sklesla na kolena. Novák poklekl vedle ní.

V prsou matky Kulichové zabouilo to jako

píval. Pohled na uslzenou doeru, veleba kostela,

skupina svateban, upírajících na ni zraky —
vše ji pekonávalo. Slzy jako hrachy vyinuly

se jí z oí. Ale sebrala se a šeptala:

„Dceruško má drahá, požehnej ti Pánbh ne-

beský, požehnej vám obma, jako vám žehnáme

my! Kráej šastn za svým vyvoleným! Nanyn-

ko, dít moje, bu hodná, jako jsi byla doposud.

A vy, pane synu, bute s ní šasten — a nikdy

jí neopouštjte!''
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Hrdlo se jí sevelo. Pokižovala dceru i No-

váka na ele, sklonila se, políbila hlavu obma.
V pohnutí svém se až zapotácela.

Bylo na Kulichovi. Vydechl z hluboká, roztáhl

tuhé prsty levice i pravice nad Nanynkou a No-

vákem, kolísal. Bylo mu k zadušení. I vzdychl

poznovu, oi jeho zamžikaly, brada se mu roz-

tásla. Náhle sepjal ruce a z rozechvných rt
linulo se mu:

„Ote náš, jenž jsi na nebesích, posv se

jméno tvé a bu vle tvá — bu vle tvá —
bu vle tvá, jediná, pesvatá "

Hlas jeho pojednou zdrsnl a selhal.

Slena Agáta sklonila hlavu a zašeptla:

„Bu vle tvá!"

Kulich již drkotal bradou, když dokonil:

„Tu vám ji ped Pánembohem odevzdáváme,

naši drahou, zlatou, jedinou Nánu V
A rozplakal se jako dít.

Zaslzeli všichni, Amálka až vyskytla.

Snoubenci se vzchopili. Nanynka zlíbala ruku

otci, matce, Novák vroucn stiskl pravici Kuli-

chovu, Kulišce ruku poceloval.

Sotva kdo z divák postihl, co se udalo ve

skupince, zastírající jejich zrakm ženicha i ne-

vstu. Všichni jen tušili. Ale z ady nejpednjší,

kde stály družky Nanyniny, vykyplo zaštkání.

Stailo to, aby se pojednou na všech stranách

zablely šáteky a nosíky nžné pleti noily se

v n. Ozvalo se nkolikeré zakašlání. Vlna pohnuti
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peletla všechno shromáždní, až zanikla u dveí

kostelních. Avšak lehké chvní jemných strun ci-

tových, jakoby se vznášelo nad hlavami, neulehlo

již.

Paní Knedlhansová, majíc plné oi slz a po-

tahujíc nosem, piblížila se k slen Agát:
„To bylo krásné!" povzdychla. Paní Knedl-

hansová z duše milovala takové pohnutlivé vý-

jevy.

Slena Agáta nm pisvdila. Byla dojata.

„To bylo dojemné!'' šeptla Amálka k Vejlup-

kovi, utírajíc batistovým šátekem oi i nosíek.

Vejlupek v odpov silnji stiskl rám dru-

žiky své.

Jediný pan Dundr stál podle sleny Klotyldy

pevný, ovládající se, a jen zašeptal:

„Výborné to bylo. Krátce — a dobe."

V sakristii ozvaly se odmené kroky. Pan

fará vcházel do kostela, za ním dva malí mini-

stranti. A Novák odvádl Nanynku ke klekátku.

Polokruh svateban rozestoupil se na obé stra-

ny, aby ostatním divákm nezaclánl vážný vý-

jev oddavek. —
Zaznla slova faráova, pronášejícího ob-

vyklé otázky, zaznlo dvojí pisvdení v odpo-

v. Štola ovinula pravice snoubenc, zlaté krouž-

ky posvceny, navleeny — Nanynka byla paní

Novákovou.

Potom knz pronesl strunou e k novoman-

želm. Zraky jeho stídav hledly na n a zas
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ponašely se k manželm Kulichovým. Dotkl se

tvrdého, skrovného života starých rodi, a jak

pi všem tom V3^chovali zdárnou dceru, sob k ra-

dostné pýše a na radost i štstí muže, který ji

odvádí dnes pod svj krov. Matka Kulichová ro-

zeštkala se pi té zmínce. A pan fará konil:

„Vidla jste tuhou práci od samého dtství,

vážená nevsto, a sama jste piln pracovala, jak

mi známo. Nebyla jste zhýkána sladkostmi a

vdn jste pijímala i erný chléb z rukou ro-

di. Nezapomete jim nikdy, kterak vás dovedli

až k tomuto oltái, kde pijímáte odmnu za

jejich i za svou práci. Vážený muž ozdobí si

vámi všechen život budoucí. Matika vaše pláe,

ale jsou to slzy radosti. Peji vám, kdykoli vaše

oi zaplácí, aby to rovnž byly jen slzy radostné.

Putujte šastn poutí spolenou! Pane ženichu,

najdtež v milé manželce své všechno štstí dal-

šího života svého. Amen!"

S kruchty ozvaly se varhany.

Pan Dundr cítil, jak se paže Klotyldina chv-

je. Pohlédl na ni úkosem, a vidl, kterak upen
pohlíží na párek mladých manžel zraky jako

sklennými, ztrnulými. Rozuml tomu.

Paní Knedlhansová naklonila se k slen
Agát

:

„Slavné to mají, slavné! Vždycky jsem íkala,

že milá Nanynka dobe pochodí. Za tu bych

byla šla do ohn."

Albínka se tulila k Saloupkovi. V budoucnosti

Herrmann, XXV. Vdavky Nanynky Kulichovy. 11. 14
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vystupoval jí na mysl den, kdy pjde touž ce-

stou. Pan Saloupek rozpait pokašlával.

Amálka hledla skrze záplavu slz jako zvt-

šujícím sklem, ale všechno ped ní tanilo. Dí-

vala se na klekátko, s nhož oddaní vstali. Jazyk

jen jí plaval, jak mla ústa plná; otela peté-

kající rty a zašeptala kVejlupkovi:

„Vte mi, hned bych si tam klekla po Na-

nynce, kdyby to mohlo být, a již bych se dom
nevrátila! Klekl byste se mnou?"

A veliké její, zpola ješt dtské oi dolehly

výmluvn a ždav v tvá mládencovu.

Vejlupek jí stiskl ruku, až ji v prstech za-

bolelo. Ale byla to bolest neskonale sladká. Srd-

ce její se vznášelo ke klenb kostelní. Poklo-

nila se k oltái, požehnala se kížem. Vyjádila

tím dík i nejvroucnjší prosbu zárove.

Pan fará kráel do sakristie. Za ním Novák

s Nanynkou. Dundr pokynul rodim, aby ná-

sledovali. Potom šel s Kloíyldou taky, nebo byl

svdkem Nanyniným. Za druhého svdka požá-

dal ženich kostelníka, který již mnohokráte do-

svdoval manželství a ješt ast ji stál zdejším

novorozencm za kmotra.

Když duchovní vpisoval do matriky, pan Dundr

vystídal s Novákem rychle nkolik slov, a když

byl zápis ukonen a pan fará optn popál no-

vomanželm štstí a požehnání, promluvil k nmu
pan Dundr:
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„Dstojný pane, tlumoím pání a prosbu

pana ženicha a sleny nevsty: velmi by je po-

ctilo a potšilo, kdybyste ráil — aspo na n-
jakou hodinku — zavítati mezi nás a tak pispl
na oslavu jejich šastného satku. Netroufali si

díve — nehnvejte se, že teprv te — —"

Duchovní se usmál.

„Ale ano, s radostí pijdu. Jen musím íci,

že obdvám doma podle starého zvyku, a tak

tedy až odpldne, eknme ve tyry hodiny, bu-

dete-li ješt pohromad.*'

„To se ví, že budeme," ujišoval pan Dundr.

„A zas m brzy propustíte, vite? Mám pak

ješt njakou funkci."

„Zcela podle pání dstojného pána . .

."

Tovaryšky ze šití nemohly se dokati návratu

novomanžel ze sakristie, aby Nanynce blaho-

pály. Když pak se objevila, obklopily ji, láskou

by ji byly sndly.

A tu bylo velmi tžko u srdce Gustyn a Te-

rin, které se nesmly odvážiti ze svého úkrytu,

aby taky Nanynce stiskly ruku, nebo nemohly

na oi slen Agát. Jenom nevolky se posunuly

blíže, jak je zástup zvdavc tlail ku pedu.

Všechny ostatní mohou Nanynce páti, všechny

uloví její vlídný úsmv, stále ješt jiskící slza-

mi, všechny uslyší její díky — jen ony ne!

Gustyna lítostí se rozplakala.

Prvod svateban již se šikoval k odchodu.

Gustyna a Terina již nestehly se tak bedliv,

14*
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aby nebyly spateny, cpaly se také ke dveím kos-

telním. Snad aspo tam utkají nevstu! Aspo
jejího roucha se dotknouti!

Tu náhle položila se na rameno Gustino

ísi ruka:

„No, vy mn dobe opatrujete hospodáství!"

zaznl hlas pólo káravý, ale i pólo dobromyslný.

„Na vás je spolehnutí!"

V Gustyn hrklo. Poznala hlas Agátin — již

jí nemohly uniknouti.

Gustyna se otoila, zahanbením všecka za-

rdlá, sepjala ruce a prosila:

„Nehnvejte se, drahá sleno! Všechny mly
vidt Nanynku, jen my ne! Zamkly jsme dobe
— a hlídá tam pan Brabec. A v letu jsme zas

doma."
A sápala se po ruce Agátin, aby ji na udo-

benou poilíbila.

„Tak tedy šupito, bžte k Nanynce!" velely

slena Agáta s odpoaištjícím úsmvem uteen-

kám. Kdyby byla všechno tak jist vdla^ jako

že ty dv žáby po jejím odjezdu z domu prásknou

do bdít a poletí do kostela!

U dveí kostelních prvdd uvázl. Zastavil tam

Nováka a jeho* nevstu hlouek jehoi známých a

koleg ze školy, i sám editel se dostavil.

„Poídil jste si (to hodn stranou a na druhém

konci Prahy," pál k nmu blahosklonné, „mli

jsme 00 spchat, abychom nezmeškali. Qratulor,



213

pane kolego! Mnoho štstí, mladá paní! Te vás

budeme mít blíže."

Soudruzi Novákovi viseli oima na Nanynoe.

„Zatrolený Novák," tlumoily výmluvn je-

jich pohledy, „vybral si!"

Nkterý zoela upímn potásal Nanynoe ru-

kou, jiný nesmle a ostýchav se jí dotýkal, nej-

mladší se uklánli v nesmírných rozpacích. Kdy
také na n dojde! Tou chvílí byli zatímními pod-

uiteli, ženitba jejich kdesi v dalekém budoucnu,

teba že by se byli ženili s chutí v tu chvíli.

Posléze byli všichni svatebané venku.

Paní Knedlhansová špitala cosi panu Dun-

drovi. Ten vykal Nováka a ekl k nmu:
„Pane ženichu, je zde návrh, a myslím, že

zcela rozumný. Abychom se te netrhali na dva-

krát, ale abychom se všichni sesedli najednou.

Máme landaury, šlo by to — jde o chvilku, a

jsme rázem doma. Co íkáte?"

„Ale ovšem že," vítal to Novák. „Vždy by
tu ekající vychladli."

Již se pan Dundr otoil.

„Forvérc!" velel. „Vz pana ženicha a ne-

vsty!"

Pedjel koár s ozdobenými komi, do nho
vstoupili mladí manželé. Do druhého Saloupek

s Albínkou, Vejlupek s Amálkou.

„Krokem!" volal poadatel Dundr za prvým
vozem. „Není na spch."

Když se hnul první koár, tu pán, stojící
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opodál, smekl klobouk, uklonil se, vlídn do vo-

zu pozdravoval, blahopál:

„Mladá paní, pane uiteli, mnoho zdaru 1"

Byl to pan domácí Myslíkovský.

Pozdravil i do druhého vozu, v nmž sedla

Amálka, a pidal napomenutí:

„Nevypadni! Pane mládene, pozor na ni!'*

A vykával dalších.

Do tetího vozu lusadil pan Dundr jpaní Knedl-

hansovou, slenu Agátu, Petrhla, Betynu. Po-

tom vsedl sám se slenou Klotyldou, a do po-

sledního pomáhal Kulich matce a šplhal se pak

vedle ní. V tom jej žena upozornila, že tu stojí

pan domácí. Rázem byl Kulich zase na dlažb,

otoil se:

„Ježíš Marjá, pan domácí! — Snad ne pšky,

milostpane? Neráili by k nám pisednout —
svézt se?"

„Dkuju, dkuju, ote Kulichu," usmíval se

pan Myslíkovský. „Pišel jsem se jen podívat,

ješt se chci projít. — Ale krásné jste to mli,

mžete si toho vážit. A je Nanynka hodn šast-

na — a bude šastna. Bute hodn veselí!"

Podal Kulichovi ruku, pistoupil k vozu, po-

dal ruku i Kulišce. Šastná matka všecka zerve-

nala tím vyznamenáním, div že domácímu pánu

ruku nepolíbila. Ješt tu stál veliký zástup di-

vák, všichni tu poctu vidli! Sám domácí pán!

Srdce v ní se blažeností tetelilo! Pomalouku od-

jíždl poslední koár. Kulich s nesmírnou pýchom
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pozdravoval známé v zástupu. Byl ješt rozte-

sen, všechny svaly oblieje se pohybovaly. Na
tvái ješt mu dosychaly poslední slzy.

A když te vz poskakoval po hrbolaté dlaž-

b, až se oba staí houpali na pérách, potleskal

Kulich pravicí žen na koleno a ve šastném smí-

chu, který již nadobro zastíral nedávný^ plá,

pronesl sebevdom

:

„Ale poenili jsme si to dnes, mámo, co?''

Kulíška popadla muže za ruku.

„Táto, táto, já jsem v devátém nebi! Naše

drahá Nanynka je panikou, panikou!''
A toto pyšné pomyšlení vyloudilo jí nové,

blažené slzy z oí již tak pláem zarudlých.

«5



50. Dobrodružná výprava. — S ím se

slena Klotylda shledala.

Oolovína domu pana Myslíkovského byla na od-

^ dávkách Nanyniných v kostele, druhá polovi-

na spokojila se pouhým díváním z oken. To byli

staí, neduživí nájemníci, kteí dávno již nehoeli

žádnou zvdavostí a touhou po niem svtském,

a hospodyn, které nemohly od svých krb.

Tonika domácích arci byla v kostele. Jednak

z popudu vlastního a zárove v zastoupení paní

domácí; ne sice s výslovným jejím plnomocen-

stvím, ale dobe vdouc neb aspo tušíc, jak ta-

to svatba její velitelku zajímá. A když tedy se

do kostela dovolovala, pokývla paní domácí hla-

vou:

„Jen abys tam nezkejsla, holka, abys tu zas

byla. Musíme vait. A dobe si všechno pama-

tuj — taky t jednou nkdo povede k oltái,'*

dodala.

Hlavn však panika sama chtla vdti!
Pibhla pak Tonika všecka uzípaná, a jen

co dechu nabrala, vypovdla za malou chvíli
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vše, co se událo ped kostelem, v kostele samém,

jaké byly oddavky. A duše paní domácí naplnila

se uspokojením, když zvdla, že pan Dundr sle-

nu Agátu jen do kostela dovezl, dovedl, a potom

zase její Klotyldy se ujal.

Za to Baruška Knedlhansovic nesmla z do-

mu. Musila peovati o kuchyni. Arci ne sama

samotinká.

Byla ješt jedna dáma, která po všechen ten

as mla nesmírné trhání, a to byla sousedka

paní Angeliny, Vovísková, rovnž „držitelka" pod-

nájemník. Jak litovala v poslední dobu, že ne-

pstovala dvrnjších styk s Kulichovými! Pak

by ji pozvání na svatbu sotva bylo minulo. Neby-

lo však v jej;ím srdci hokosti. Moude chápala,

že Kulichovi nemohou pozvati celý dm. Byla to

duše dobrá, jiného zas rázu než paní Angelina.

Aby taky svou náklonnost k nevst osvdila,

zaukala u Kulich hned zrána, když Nanynka by-

la odešla k svatému Štpánu, a proslovila skrom-

n k matce:

„Nemjte mi za zlé, paní Kulichová, ale já

mám taky Nanynku ráda a ze srdce jí peji vše-

ho nejlepšího. A tuhle prosím, aby ode mne pi-

jala malikost do hospodáství, a kdyby to bylo

jen pro památku."

Podávala Kulišce cosi v hedvábném papíe.

Zvdav a žádostiv rozvinula Kulíška papír, a

mla v dlani malou stíbrnou slánku. Byla to

stará dobrá práce úhledného tvaru, byla sama
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památným kouskem paní Vovískové, snad po rodi-

ích, snad už po ddech.

Matku Kulichovou bodl trn výitky. Hle, ne-

pozvali jí, a pece pináší dárek.

„Drahá paní, jak pak to, taková škoda!*'

„Ne, pro Nanynku nieho není škoda," od-

pírala paní Vovísková. „Je to stará vcika, ale

dlouho v naší rodin. A je Nanynce požehnána."

„Ani není doma," omlouvala Kulíška, hledíc

na vyleštnou, uvnit vyzlacenou nádobku. „Však

se pak pijde sama podkovat."

A po odchodu dárkyn svila se s tím na-

hoe paní Angelin.

„A nebyla pozvaná," dodala.

Paní Knedlhansová mla nesmírnou protekní

váše. A na vlastní, a na cizí útraty ráda pro-

kazovala úsluhy, pozornosti, milosti. Oi jí za-

svítily. Ejhle, tuto zase píležitost.

„Jako by se bylo stalo, paní Kulichová! Ta-

ky jsem už na to myslila. (A nemyslila, ale chvíle

jí pinesla nápad.) To spravíme."

A potom zaskoila k paní Vovískové.

„Drahá paní sousedko, prosila bych o velkou

službu. Abych scházela v kostele, nemže dokon-

ce být. A te mám pi vaení nechat Baru!

Holka dobrá, ale peoe jen kopyto. Aby mi nco
nechala spálit, Ježíši Kriste! Peeme k obdu te-

lecí kejtu, špikovanou, a druhou menší na veer,

ta bude studená s kenem. Usjednotily jsme se

na tom s páni Kulichovou. Jdu tedy k vám : nebyla
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b3'ste tak dobrá a nepobyla u nás v kuchyní, co

budeme v kostele? Abyste mi dala pozor na po-

lívku, na peené, na omáku, všady dohlídla?

Budu vám velkou dlužnicí."

Paní Vovísková radostným pekvapením se

zapýila, zaervenala.

„Božínku, jak bych to neudlala — jen jestli

vyhovím ?"

„Vy? Taková kuchaka?" lichotila paní An-

gelina, „Na vás mohu se spolehnouti lip než na

sebe! Tuze, tuze prosím."

Kterak by paní Vovísková byla odolala ! Potu-

šila pi tom, že nesetrvá jenom na chvíli oddavek,

pevn doufala, když tam jednou bude, že už ji

dom nepustí — a tedy zstane na celou svatbu.

Jen se za paní Angelinou zavely dvee, shodila

se sebe šaty, pevlékla se od košile do nejsvá-

tenjšího, pevázala blostnou širokou zástru

s náprsenkou, vlastní obd svila dcei, a když

prvá ást svateban odešla z domu, vklouzla do

kuchyn a ujala se vlády nad hrnci a pekái.

Když pak se svatba vracela z kostela, tu vítala

na prahu a první blahopála nevst i ženichovi,

chvatem a péí zardlá, a vypadala pi tom jako

pravá hospodyn. Radost mla i matka Kulicho-

vá, jak se to všechno dobe rozešilo.

Te se opásala i paní Angelina, a v kuchyni

bylo jak v úle.

Lehký chlad, který zavládl po návratu z ko-

stela v jídeln, jak o svatbách vždy, drobné roz-
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paitosti shromáždných, vyhýbajících se navzá-

jem a vrážej ícícli do sebe, nedostatek slov, kdy

nikdo nevdl, s kým a jak zaít — vše bylo

rozplašeno, když paní Knedlhansová vnesla do

hodovny nádobu s kouící se polévkou a když pan

Dundr rozsazoval hosty. Sám velemoude usadil

se mezi sleny Agátu a Klotyldu, aby obma ry-

tísky sloužil.

Podíval se na talí a ekl mlsn:
„Mondijé, makrónková — to já rád!*'

„Já taky," pisvdil s druhé strany Kulich,

„ale nco takového máma nám, doma nedlá!"

Paní Knedlhansová naklonila se k Agát:
„Jsou domácí, sleno, dlala je Albínka, ach,

na makrónkách si nebožka matka zakládala. Ale

míváme žlutší — tentokrát nám njak žloutky

nebarvily."

„Vždy nemohou krásnji vypadat," chválila

slena Agáta. „A polévka jak esence!"

„Ano, polívka je základ všeho, íkávám' vždy-

cky Albínce. Na niem tak nezáleží. Ale masíko

bude taky jako dort — paní Kulichová pinesla

náramn krásný kus."

Paní Angelina nelhala, nepepínala. Vše bylo

výborné, jak s drazem pi každé míse dokládal

pan Dundr.

„To máme dkovat tnaší milé [paní Vovískové,"

vynášela paní Angelina. „Ta nám tu hospoda-

ila."

Paní Vovísková skromn se upejpala.
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Když pan Dundr poprvé sáhl po sklenici,

vzchopil se a pronesl pípitek novomanželm. Vy-

chválil nevstu, ženicha, a konil vzletnou hym-

nou na stav manželský, na domácí krb, opval

radosti rodinné. Když všichni sklenicemi zazvonili,

pejíce zdar a štstí mladému páru, naklonila se

slena Agáta a zašeptala k eníku žertovn:

„Ale po všem, co jste tak pkn povdl
o manželství, je vc podivná, že jste se mu sám

opatrn vyhnul."

„ó, já se nevyhýbal, milostivá sleno. Ono se

vyhýbalo mn!"

„Ješt jste všechno nepromeškal,*' ekla sle-

na Agáta.

„Ale všechno, co nikdy nedohoním, drahá

sleno."

Po panu Dundrovi vytasil se s pípitkem Vej-

lupek. Byla to vlastn dlouhá e, divoká i šprý-

niovná, do které nacpal všeliká manželství myto-

logická i historická, Abelarda a Heloisu, Abra-

hama, Jakuba, Sáru a Rebeku, hrabnku Jeno-

vefu i pohádkovou Meluzinu, erta i Káu, až ne-

vdl kudy kam a byl vysvobozen jen mísou špi-

kované telecí kýty, kterou paní Knedlhansová vne-

sla do hodovny. Otec Kulich vyvaloval oi jako

výr, o em všem to Vejlupek povídá, a pošeptal

žen

:

„Posloucháš, mámo? Ten má bibli v malíku!"

„Jdižiž, starej, Meluzina v bibli není."
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Po tekcí ujala se poháru pani Angelina, a

slavnostn i velebn, s úsmvem a s klokotáním

pláe v hrdle slavila mladý párek, kladouc jej

na závrku za vzor všem neženatým a nevdaným,

aby jeho píkladu následovali. Obešla pohledem

všechny pítomné, ale nejvtší díl jejího pona-

uení jist si ml vybrati pan Saloupek, který

pod stolem tiskl ruku Albíninu.

„Kdypak vy do toho praštíte?" ptala se Be-

tyna poouchle Petrhla, který se neohrožen po-

týkal ješt s kusem peené.

Nevda, o em je práv e, odpovdl Pe-
trhlo plnými ústy:

„Jen co dojím!"

Podruhé se vznesl pan Dundr a pipil rodi-m Kulichovým, že vychovali tak milou nevstu a

pichystali mladým manželm útulné hnízdeko.

Zraky všech obrátily se ke Kulichovi, bylo na

nm, aby odpovdl.
Kulich otel ústa, nos, elo i krk, jakoby

chtl povzbuditi všechny své schopnosti, vstal, od-

kašlal a propovdl:
„Uctiv dkuju, vážená spolenosti, já i tuhle

manželka. No, dlali jsme, oo jsme mohli. Na-

nynka nás nikdy nezarmoutila a peju milému

panu zeti nápodobn. Pánbh dej, loboura zdraví

a štstí a Panna Maria všechno do hospodáství!"

„Výborn!" zahlaholil pan Dundr. ,,Krátce a

dobe!"
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Bylo dávno po obd, poháry stále jsou do-

plovány nejlepší chmelovinou od ejku —
krmá na ten den uchoval vdro vyleželého.

V záloze stálo nkolik lahví bílého vína, šede-

sátikrejcarového, sama paní Angelina je obsta-

rala. Pro dámy bylo pipraveno sladké se štítky

„Ruster Ausbruch", nejvtší lahdka pro pani-

ky. Sladký tento samotok roštil a pstil kupec

Pandra v Jené ulici, který je vlastnorun sváel

z obyejného kyselého stolního s píslušným pí-

davkem cukru a žlutých, prhledných sultánek,

a láhev stála celou zíatku. Paní Knedlhansová

nemohla se dokati, až na n dojde, a kdykoli

šla kolem kredence, vyšlehla jí koutkem úst špika

jazyka.

Z kuchyn už zavánla káva a mdlý, sladký

pach vanilky. Ale se svainou ekáno na píchod

pán faráv, a když se schylovalo ke tvrté,

jevila se tu a tam roztržitost, netrplivost oe-
kávání. Pijde-li, jak slíbil? Pan Dundr již po

pltvrté poslal ped faru Saloupika s koárem.

Pan fará nezapomnl. Slouplkové hodiny na

prádelníku odbily tvrtou, pan fará tu byl. Jeho

píchodem se zdvihla nálada, povznesla se až

k jakémusi zbožnému nadšení. Jeho úastenství

dodávalo hostin jistého posvcení. A když byl

usazen mezi ženicha a nevstu, vytáhla |paní Knedl-

hansová vítzoslavn z kuchyn s konvicemi kávy

a smetany, provázena jsouc paní Vovískovou a

Baruškou.
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Pan fará byl v nitru pekvapen. ííioe již ráno

vidl, že to není obyejná svatba domovnická a

nemohl si srovnati, jak se oelá ta spolenost vejde

do njakého nádvorního kutloušku. Ale když jej

Saloupek vedl do druhého patra a když vstoupil

do prostranného bytu a shledal spolenost u dlou-

hé tabule, posázené kyticemi, pokryté staroby-

lým porculánem, stíbrnými lžikami, skoro poli-

toval, že nepišel díve.

Silná, vonná káva rozjaovala mozky. Za-

hlaholil smích, probleskovaly žerty. A když kof-

líky podruhé se vyprázdnily, a pozornost všech

byla obrácena k panu farái, jenž vyprávl jakýsi

veselý píbh svatební, naklonila se Amálka k Vej-

lupkovi a zašeptala:

„Nu, a kytaru dnes pan Dundr nemá? Neza-

hraje nám?"

Vej lupkoví to postailo. Vzchopil se, pikradl

se za pana Dundra a šeptem tlumoil mu pes
ramena tužbu Amálinu.

„Ba ne, mládeneku milý, kytara odpoívá

doma."

A litoval v duchu, že na to sám nepipadl.

Jak se mohl umním svým blýsknouti ped pa-

nem faráem. Kam dal hlavu!

Náhle se rozpomenul:

„Stakra, vždy tamhle štukatér Petrhlo má
moji starou kytaru! A ji pivalí."

Vejlupek tedy na Petrhla.

Petrhlo vyvlékl hnátitou postaf svou, vy-
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plížil se ze svtnioe a ítil se se schod, hml
do svého bytu v pedním dom, a brzy tu byl

s kytarou.

Pan Dundr se podíval na nástroj:

„No dobe, kumštýi, ale tyry struny jsou

tu strhány/'

„To vera pan Saloupek na ni hrál štandrle,*

vysvtloval Petrhlo úzkostliv.

„Ale jak na ni mám hráti já beze strur|

kumštýi pošetilý!" smál se pan Dundr, vraceje

mu kytaru.

Petrhlo se náramn stydl.

Amálce bylo skoro do pláe, když Vejlupek

stavl nmou kytaru do kouta vedle prádelníku

„Tedy se nebude hrát?" potáhla nosíkem.

„Jak pak?" odpovídal Vejlupek, rovnž zkla.

mán. Nedosedl však, zamíil zase k panu Dun-

drovi.

„Pane editeli, nemohli bychom poslat pro

vaši kytaru?"

„Koho pak? Mám tam zameno, klí v kapse

A kdož ví, jsou-li naši doma. To bych zrovna

musil jen sám ^"

„Ježíši — tak ano!" špitla Amálka, zaslech-

nuvši tu odpov.
„Ped domem je koár," upozornil Petrhlo

ve snaze, aby svoji zpozdi lost njak napravil

„No vida, — pravda," ekl pan Dundr a

usmál se.

I. Herrraann, XXV. Vdavky Nanynlcj Kulichovy. II. 15



226

Ten úsmv byl njak podezelý Saloupkovi.

Naklonil se k Albínoe a povídá:

„Tomuhle nevím. Pan editel nám ujede—
a už se nevrátí. To já znám. Tomu se íká po-

rouet se po anglicku."

„Ježíš Marjá, to ne!" ulekla se Amálka. „Af
zde zstane."

„Lehká pomoc," vmetl Vejlupek. „Já bych jel

s ním."

„Tak ano!" zaradovala se Amálka. A po-

jednou jí kmitl hlavou dobrodružný nápad. „Jela

bych teba s vámi, abyste nám oba nkde ne-

uvázli !"

„Máli!" ozvala se kárav slena Klotylda,

která všemu tomu šuškání naslouchala. „Jak bys

mohla ty, sama!"

„Sama?" odporovala Amálka. „S dvma pá-

ny — to je sama?"
Klotylda upela na sestru významný pohled,

druhým jen zavadila o Ve j lupká. Bylo v tom po-

hledu sesílené pokárání, ale i jakási starost, a

dokonce snad i žárlivost.

„No tak poje s námi!" vybuchla Amálka.

„Ale Máli!" ekla Klotylda rozhorlena, jak ji

zbrklé vyzvání sestino pekvapilo. „Blázníš?" za-

sykla šeptem. Na nco takového nebylo lze ani

pomysliti. — Než tento zápor trval u Klotyldy

pouhý mžik. A náhle byl vystídán odhodláním:

tedy pojede! Co by do té chvíle byla pokládala

za nemožné, jevilo se jí pojednou možným. Za-
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chvátila ji všeobecná rozjaenost? Zatoužila zas

po zastaveníku pán Dundrov o lun, která jas-

n svítí? Zachtlo se jí nahlédnouti do mláde-

necké jeho domácnosti? Doufala, že si z toho

utvoí úsudek o jeho život minulém i pítom-

ném? Snad jí na mysli nezatanulo ze všeho nic.

Nerozvažovala o tom. Stejn náhle a neoekávan,

jak bylo vyeno vyzvání, zaklovalo v ní podivné

zanutkání, aby uposlechla. Byla to snad jen pou-

há dobrodružnost výpravy? Sama nevdla. Pece
však vyslovila ješt námitku:

„Takhle, Máli?" a okázala na svatební úbor

svj i sestin, který arci tou chvílí se nehodil

na projížku Prahou.

„Vezmeme palíeta nebo plášt," rozhodla

Amálka. „Doskoím pro n."
„A oo mamá?" namítla Klotylda.

„Mamá není doma!" zašuškala Amálka ví-

tzn. „Sla s papínkem na procházku, povídala

prve Tonika."

Tonika totiž použila chvíle. Sotvaže její páni

vytáhli paty, zamkla a vklouzla ke Kncdlhan-

sovm, aby v kuchyni vypomohla. A pišla pani

Angelin jak na zavolanou.

Amálka sama dobhla do bytu, vydrancovala

šatník, odnesla plášt. Chvátala jako zlodj, aby

nebyla dopadena. Pojavši jednou zteštný zá-

mr, nechtla od nho upustiti.

Již se do svtnice nevrátila, ekala na KIo-

tyldu v kuchyni. Nkolika slovy zasvtila jen pn-

íš*
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ní Knedlhansovou, zapisáhajíc ji, aby tajemství

zachovala. Ostatní ti úastníci vytratili se z ho-
dovny druh za druhem. Když odcházel Vej lupek,

zarazil ho Kulich:

„Kam pak, mladý pane? Tady už jsou ti
židle prázdny!"

Vej lupek položil prst na ústa.

„Pst — njakou švandu..."

„A to jo, pro švandu jsem vždycky. Nemám
taky snad...?"

„Zatím ne, vašnosti. Zavolám vás pak."

Sleny se kvapn oblékaly, paní Angelina vy.

nesla pánm svrchníky z pokoje. Vše se dalo

ve chvatu, jakoby prchali z hoícího domu. Amál-
ka se pokižovala. Jen pro Boha, aby se v prjezde
nebo ped vraty nesetkali s rodii!

Na ulici bylo mrtvo. Lidé trávili bu po ob-
d a svain doma nebo byli kdesi na procházce.

Pan Dundr povelel koímu, aby zavel stechu

koáru. Neteba buditi pozornost mimojdoucích.

Usmíval se všemu, ale pod tím úsmvem jako by

pronikaly njaké rozpaky. V prvé chvíli pokládal

vše za žert. Vida, že jde do tuha, uvažoval, jak

tu spolenost dostane bez povyku do bytu. Ne-

byla to žádná malikost pivézti si dom hnedle

dv dámy. Takové vci se v Hluboké cest ne-

piházely. Byl sice povznesen nad všeliké mali-

chernosti, ale tohle bylo pece ponkud kudrnaté;

znal dobe své všetené a klevetivé okolí. Ješt

že jede taky Vejlupek. Ale pece jen Vdu-
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chu dkoval aspo Pánubohu, že dal doma ráno

poklidit, než odešel. Pes to se rozpomínal, jestli

tu a tam cosi neleží, nestojí, c?o b}' nesvdilo

o velikém poádku a mohlo se nemile dotknouti

ženského jemnocitu. Což o tu žabku AmáluIAle

slena Klotylda

!

Nebylo pomoci. Koí práskl do koní, jeli.

A jako dív Amálka, kižoval se nyní pan Dundr,

aspo v duchu. Vejlupek byl cestou samý šprým,

Amálka jediný ehot; slena Klotylda tiskla se

do kouta, sotva že slovem nebo dvma odpoví-

dala a pisvdovala panu Dundrovi, který te
sám sob nemohl trefiti do noty. Mnohem vý-

mluvnjší bylo, co si tito dva lidé nepovdli.
Klotylda pojednou jasn usuzovala, že je to pra-

podivné dobrodružství, a pan Dundr pomýšlel, že

ml nechati sleny doma. Bylo pozd.

Fiakrista vzal to zhurta, za dvacet minut za-

stavil v Hluboké cest.

„Pomozte slenám," kázal pan Dundr Vej-

lupkovi, „bžím naped, abych odemkl."

A chvátal na schody, skákal pes dva, pes
ti, odemkl byt, rozhlédl se dokola, otevel okna,

aby vyvtral pokoj. A již slyšel ostatní tápati

tmavým schodištm. Otevel dvee dokoán, vítal

hosty.

„Takovouto vzácnou návštvu mj píbytek

ješt nevidl," ekl úmysln. „Vbec dáma sem

nevkroila, co tu bydlím — podškrtnu si dnešní

datum v kalendái ervenou tužkou."
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„Ježíši, vy to zde máte hezké!" podivila se

Alnálka. „A vyhlídka! To je zahrada, do níž se

budou dívat Novákovi, ale shora."

Byla poprvé v mládeneckém píbytku a vše

jí bylo nové. Staré obrázky na zdi, plesové fá-

bory a tanení poádky, žertovné diplomy stolo-

vých družin z hostinc, vše ji vábilo a naplo-

valo obdivem. A co pan Dundr zašel do alkovny,

aby sal kytaru a zkusmo na ni zadrnkal, co

shledával struny do zásoby, kdyby nkterá prask-

la, obcházela Amálka s Vejlupkem, všeho se

dotýkala, vše obracela. Bylo u nich doma taky

všelikých šarapatek a památných drobnstek, ale

tu bylo vše jiné, na pohled neobyejné, a všechno

nesmírn zajímavé.

Slena Klotylda na pobídnutí pán Dundrovo

byla usedla v keslo. Taky se rozhlížela, ale zdr-

želivé, nenápadn. Taky ji zajímalo písteší Dun-

drovo, a byl okamžik, kdy jí projelo hlavou:

Zde tedy anebo kdesi jinde na blízku mla bych

býti paní — po pání naší mamá. S n í m (a za-

bloudila pohledem za Dundrem do alkovny) bych

mla sdíleti podobné bydlo. — Ale byl to pouhý

mžik, a již zase zraky její putovaly po všelikých

pedmtech. A myslí sleny Klotyldy táhla pi
tom dlouhá historie takovéhoto mládcneckého ži-

vota, od jinošských let až podnes, pokud staila

její obraznost, podporovaná vším, co kdy o mlá-

dencích slyšela nebo etla. A bezdky srovná-

vala, jaký jest rozdíl v život stárnoucí a ko-
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nen staré panny a starého mládence. Dojista

jsou chvíle a dni, kdy, oba žijí stejn poustevnicky.

Ale kdežto svobodný muž mže vyraziti ze své

poustevny kdykoli a kamkoli se mu zlíbí — osa-

mocená dívka, stará slena má jen vycházky za

svtla a vždy se soumrakem vrací se ve svou

samotu. Jemu však náležejí i noci...

Te stanula Amálka u stolu ped pohovkou,

na nmž leželo album.

„Tady budou sleinky!" zašeptal jí Vejlupck.

„Staré lásky v krinolinách, s žihóny na hlavách,

komické postavy. Podívejme se!"

Otevel album, pemítal tuhé listy. Bylo to

album tvercové, po každé stran objevily, se

vždy tyry podobizny. Samé tváe neznámé, zto-

poené figurky, hledící ztrnule na pozorovatele,

jak pohlížely na objektiv, až ekne fotograf „te
— prosím — tiše!" — jako v obav, že vyletí

rána; a zas pouhá poprsí osob sedících, s keí
v krních svalech, s rukou na knize, jak jist do-

ma nesedávaly. Malé panoptikum, anebo malá

„menažerie", jak ekl se smíchem Vejlupek.

Byly tu sleinky, byly tu starší dámy, byli

pánové, mnozí v úední neb vojenské uniform,

lidé cizí, bezejmenní. Vejlupek byl skoro již na

konci a již chtl pemítnouti list, když na nj

Amálka položila ruku, naklonila se a pojednou

tlumen zvolala:

„Jíssus — Klotyld! Komm hér "
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Klotylda se vzchopila, pistoupila, hledla

pes ramena Amálky a Vejlupka.

Amálka se otoila a zašeptala všecka pekva-

pena, poulíc oi:

„Švalbenšvanc. .
.!"

Tvá Klotyldina ztrnulá, zraky její upíraly

se na podobiznu mladého muže. Opela se levicí

o rám sestino, Amálka pocítila, jak se ta ruka

chvje.

V tu chvíli vrátil se ke skupin pan Dundr,

s kytarou v ruce. Vida úastenství dívek, otá-

zal se

:

„Znají tu sleny nkoho?"
„Toho pána!" vyhrkla Amálka. A jen to vy-

kla, prsty Klotyldiny tém se jí zaryly do masa.

„A — to je náš pan Švalbenšvanc," proho-

dil pan Dundr, „jeho nejnovjší podobizna."

Podíval se na Klotyldu. Tvá její byla po-

bledla, rty se svíraly, aby pemohly a potlaily

chvní, které se jich zmáhalo. V tu chvíli nebyla

s to, aby se na Dundra podívala.

„Znají ho sleny?" otázal se, ale již vdl,
že se neml tázati. Nemohlo býti pochyby.

„Známe," zašeptla Amálka zdráhav, jakoby

to piznání z ní bylo vynuceno.

Klotylda víc a více sklánla hlavu, aby skryla

tvá ped zraky Dundrovými. A tu pan Dundr,

jat náhlým tušením, z chování Málina a zara-

ženosti sleny Klotyldy pojednou uhádal, že me-

zi tímto mladým lovkem a slenou Klotyldou
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je njaká souvislost. Byl starý kozák pan Dundr,

pehlédl v živote mnoho ; bylo skoro pochopi-

telno, že padl na správnou stopu.

„To je náš pan Švalbenšvanc/' onakoval te
hlasem úpln lhostejným.

„Jak to, náš?" otoila se Amálka.

„Nu, je v hlavním úad na Novém mst.
Arci, dlouho tam není. Byl díve praktikantem

u místodržitelství, a pesedlal, nemoha se tam

dokati postupu. Zde to snad pjde rychleji —

"

Klotylda vztyila ponkud hlavu, jakoby se

byla již dosti nadívala, pravicí sáhla k albu, pe-

mítla list, hledla pozorn na další obrázky, ja-

koby ji velmi zajímaly.

Ale všechno její nitro rozvlnilo se a rozbou-

ilo, jako když náhlý vichr zaduje v klidnou hla-

dinu. Tohoto setkání dnes a zde, pod stechou

Dundrovou, nenadálá se. Byla by ráda cosi pro-

nesla, jakoukoli poznámku o podobiznách, vtu
sebe lhostejnjší, ale cítila, že by jí selhal hlas,

že by jí peskoil, že by snad vyvzlykla.

Švalbenšvanc! Zapadlý, dlouho nezvstný,

zmizevší po jistém utkání s otcem Myslíkovským

beze stopy, nikdy se neozvavší Švalbenšvanc! Tu

se s ním setkává, v Nanynin den, kdy od rána

stokráte na nj vzpomnla! Te chápala, pro
uposlechla vyzvání Amálina, pro se sem vy-

dala. Bylo v tom cosi magnetického, soudila, co

až na druhý konec Prahy úinkovalo. Bylo to

znamení, kterého se jí dostává od neznámé moci
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práv dnes, kdy mlo uzráti o svatb Nanyni-

n, co by rozhodlo o její budoucnosti. Byl to

prost osud, který ji sem pivedl.

A lítost jí sevela hrdlo. Sama nemá podo-

bizny Švalbenšvancovy — pan Dundr ji má!

O chvilku pozdji slézaly dívky se schod.

Vejlupek chvátal naped, k povozu, pan Dundr

domykal nahoe byt.

Amálka jako híšnice vzhlédla k seste.

„Hnváš se, Tyldo?"

„Pro — na koho?" zašelestilo z úst Klo-

tyldiných.

„Že jsme sem šly..."

„Ne."

„Tyldo," uchopila sestru za ruku, „já za to

nemohu."

Amálin hlas vyzníval žalostn, odprošoval.

Klotylda uchvátila sestinu pravici a pitiskla

si ji pod levé adro, kde srdce boulivé bušilo.

„Máli, Máli! Práv dnes!"

Klotylda zavzlykla.

Shora ozvaly se kroky pán Dundrovy, du-

sající se schod.

Po male chvíH hrel povoz nazpt, zabrždná

kola skípala s vrchu strmé ulice Ostruhové.

^



51. Amáliny výzvdy. — Betyna a

Petrhlo jedou s veeí.

Trvalo pece jen hodinu a déle, než se kyta-

rová výprava vrátila. Z poátku tyi úast-

níci svatební nebyli pohešováni, a jestliže si kdo

povšiml, jak se wtráceli, bylo oekáváno, že co

chvíle se objeví zas na prahu. Ale ím dále

prázdná jejich místa byla nápadnjší, a když ho-

vor na chvíli utichal, hledaly zraky pozstalých,

kam se dva páry podly. A jist by byl vznikl ne-

pokoj, kde tak dlouho meškají, kdyby pohled

paní Knedlhansové nebyl nasvdoval, že je dobe
zpravena, co se dje. Tváila se sice nevdomou,

ale inila to tak nápadn, a pod její pedstíranou

nevdomostí probleskoval úsmv tak honosivý, kte-

rak je zasvcena, že všichni byli pesvdeni o je-

jím spolení s nepítomnými.

Ale posléze tu byli. Pln vítzoslávy vstoupil

Vejlupek, chovaje kytaru jako nemluvn, za ním

Amálka, Klotylda, a na konec pan Dundr. Kro-

m sleny Klotyldy všichni se tverácky usmívali.

„Kde jste chodili?" volala paní Knedlhan-

sová. „Málem že jsme vás nedali vybubnovat!"
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„Tu ji neseni!" volal Vejlupek již ode dveí.

„Bez kytary pán editelovy nemohli jsme dneš-

ní slavnost zakoniti. Navnadil nás tak o dy-

chánku dnes týden."

„Mj bože/' pronesl pan fará, „tedy tenhle

nástroj posud žije? Kde jsou ty doby, když jsme

na ni hrávali."

A jeho tvá rozjasnila se jako milou vzpo-

mínkou.

„Vy také, velebný pane?" otázala se slena

Agáta.

„Lépe eeno, slýchal jsem na ni hráti," od-

povídal knz. „Sám jsem na veliké umní nevy-

zrál. V Hradci to bylo, v milém Hradci, kam
jsem dávno ped lety zajíždl. Majstroval tam

v seminái mj synovec, ach, tam byli veselí

hoši, a mli kytar nkolik. Brnkával jsem na to

v mládí taky, v naší rodin byla kytara od ne-

pamti. A hradetí hoši nauili m tam písniku,

pro kterou mli dost mrzutostí, a byla celkem

nevinná."

Pan fará zadíval se ped sebe, noe se hlou-

bji ve vzpomínku.

„To bych byl žádostiv," ekl pan Dundr, se-

daje ke stolu.

Vejlupek již spchal k farái, podával mu ky-

taru a pobízel žadoniv:

„Prosím, prosím, velebný pane!"

Zdráhal se sice pan fará, ale ruka jeho pece

sahala po nástroji.
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„Pokejte, mládene/' zarazil pan Dundr Vej-

lupka, „cestou asi povolily struny, rozladila se."

Vzchopil se, spchal k pohovce, ujal se ky-

tary, zabrnkal, otoil nkterým kolíkem.

„Te je v poádku. Prosím!" a s úklonou

podával farái nástroj.

Velebný pán sáhl po nm, a zraky jeho pe-

létly celou spolenost pohledem, který žádal za

shovní.

Chvilenku probíral se strunami, hledaje pí-

slušné akordy, a když oblomil prsty, zahrál a

zazpíval tichým a jako žalobným hlasem:

„Ó, ó, ó, in seminario

bekommen wir knedlíky

tvrdý jako perlíky,

6, ó, 6. in seminario 1"

„A to je náramn výborná písnika!" vykikl

otec Kulich.

„Vru hezká písnika," notoval pan Dundr.

„Vida, budu mít nco nového pro svj reper-

toár."

Fará vracel kytaru Vejlupkovi a ekl:

„Ano, ano, tu tam zpívali na sklonku pade-

sátých a na poátku šedesátých let. A bylo dost

vyšetování, kdo ji složil, ponvadž to trakter

považoval za nesmírnou urážku své kuchyn. Ale

tuším, že vinníka nedopadli. Hoši mleli jako

ryby."

„To byli chlapíci." chválil s drazem otec

Kulich. „Ostatn to není nic zlého — takovou
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písniku bych já byl mohl naší mám tuhle asto

zazpívat. Bejvaly, paneku, knedlíky —

"

„Aby ti jich Pánbh do smrti nadlil, ty rou-

hai jeden," durdila se Kulíška. „Byli jsme pi
nich všichni zdrávi !"

Jak Vejlupek odnášel kytaru, aby ji vrátil

panu Dundrovi, sáhla po ní slena Agáta,

„Jakže, slena také?" podivil se pan Dundr.

„Taky, taky, pane editeli. V mé svtnice

našel byste její sestru, spolenici v mé samot,

když moje dvata odejdou."

Uchopila kytaru, zkusila, a píjemným, tlu-

meným altem zazpívala;

„Díve než jsem Minku seznal,

chodil jsem s ní do školy —

"

Všichni naslouchali skoro nábožn, pan fará

se zálibným úsmvem. Znal všechny ty písniky,

které bývaly zpívány v letech šedesátých, znal

i mnohem starší, a zalétal vzpomínkami ve vlast-

ní mládí.

Slena Klotylda zírala ped sebe jako ve sn-

ní, a když doznívaly poslední verše poslední sloky,

„nic mé srdce nebolí,

jak dív trpké, tak te sladké

je mi slovo: nikolil"

tu jí skanuly po tvái dv slzy.

Jakoby jich necítila, nehnula brvou, nesáhla

po šáteku, neosušila jich. Jen hlavu sklonila.

Toliko Amálka pohlédla v tu chvíli na sestru



239

a Jen ona porozumla, co se v Klotyld dje, a

bylo jí bezmála taky do pláe. Srdcem pohnul

jí neskonalý soucit se sestrou.

Amálka vbec nemla pokoje ode chvíle, kdy

vykroila z pokoje pán Dundrova. Taky jí nešla

z mysli podobizna nešastného Švalbenšvance, kte-

rá jí a Klotyld petrhla svatební náladu. Ráda

by byla pana Dundra zahrnula otázkami, než

ve voze, ve spolenosti sestin a Ve jlupkov ne-

bylo na to pomyšlení. Ale takto nemohou se ro«

zejíti. Musí nco zvdti. Pokládala to za povin-

nost a dobe tušila, jak se zavdí seste, až jí

pak veer v ložnici bude moci podati zprávu n-
jakou. Musí se s panem Dundrem domluviti.

A píležitost se jí naskytla, když o hodinu po-

zdji se spolenost rozjaila, že již nesedli vši-

chni stále u stolu, ale povstávali, pecházeli od

souseda k sousedu, pošinovali židle, tvoili malé

ostrvky po celé svtnici. Již byl zahrál i pan

Dundr, potom se chopil kytary Petrhlo a sám

ješt málo umje dával první lekci Vejlupkovi,

Saloupek šeptal s Albínkou, Betyna poškubávala

Petrhla za rukáv, Nanynka s Novákem sedli

jak všeho svta vzdáleni, a staí Kulichovi s pa-

nikami Knedlhansovou, Vovískovou a slenou

Agátou obklopovali oana faráe, vypravujícího bez

únavy.

Pan Dundr práv byl dolil panikám a sle-

nám sladkého vína a odnášel prázdné láhve do

druhého pokoje.
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Náhle stála vedle nho Amálka, s íškou

v ruce.

„Na vaše zdraví, pane editeli, a na oodko-
vání, že jste nás tak mile pobavil."

Její zraky utkvly na nm.
„Na vaši krásu, sleno Amálko, a na splnní

všech vašich pání!"

Amálka se zapýila,

„Chce se slena posadit?"

A již pisouvl židli, sám usedl na druhou.

Amálka teprv te usrkla vína, postavila íš-

ku, usedla a zadívala se na pana Dundra. Má se

odvážiti?

Pan Dundr vykával, ale když dívina plna

rozpak mlela, sám promluvil:

„Víte, sleinko milá, jak te vypadáte?"

„Nu?"

„Jako byste se chtla na nco zeptati."

„Hádáte jako cikán, pane editeli," vyhrkla

Amálka pekvapena, „a tedy nesmím zapírat. Rá-

da bych!"

„Jsem k službám, sleinko."

„Pane editeli," Amálka ztlumila hlas, „vi-

dla jsem u vás podobiznu známého pána . .
."

„Pana Švalbenšvance."

„Ano. Co mi o nm povíte?"

„Co chcete vdti, sleinko?"

Amáliny rozpaky množily se. Co íci? V tvá-

i jen hoela.

„Nuže, sleinko," hovoil pan Dundr sám,
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aby dve dlouho netrápil, „náš pan Švalbenšvanc

je takto velice pasábl lovíek, asi ticetiletý."

„ím jest u vás?"

„Adjunktem, sleinko milá."

„Znáte jej zevrubnji?"

„Tof víte, sleinko, že se tak navzájem dosti

známe. Pichází k nám na druhou stranu nkdy
na revisi, nkdy zas já musím na Nové msto.

A co o sob nevíme z osobního styku, mžete si

pomysliti, že se dovídáme od jiných. Je nás tam

hodn, a tedy se asem dokonale pomlouváme/^

„Jaký je to lovk, pane editeli?"

„Mj Bože, sleinko milá, jako tak mladí lidé

bývají. Koná svou povinnost."

„Má pevné postavení?"

„Nu, jako my všichni, a dá-li mu Pánbh
dokati dlouhého vku a bude-li dlati dobrotu,

mže se nkdy státi mým nástupcem, ba mohl

by se stát i námstkem editelovým v hlavním

úad."
„ekl jste, bude-li dlati dobrotu. Což ji n-

kdy nedlal? Nebo je takové povahy — ?*'

Amálka nedokonila, nevdla, jak. Tu ji pan

Dundr pojal za ob ruce a hled jí v oi, hovoil:

„Milá, drahá sleinko, když se mi tak sv-

ujete, budu zcela upímný a povím vám, ale

jen vám, rozumíte? Aby vaše srdéko mlo pokoj.

A pedevším: nemohu a nesimím íci docela nic

zlého. — Tak tedy. Nemohl sfe dlouho na niem
ustanoviti, pro nic rozhodnouti, snad myslil, že

L Hemnann, XXV. Vdavky Nanynky Kulichovy. O. 16
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jen tím životem tak proklouzne. Bylo chyba, že

ml maminku, která se v nm zhlížela, na sy-

náka nedopustila. Chudáek, už je ta tam, pod

zemí, a to snad bylo pro mladého pána štstí.

Dostal ho pak do rukou strýek, a to je njaký

bratranec našeho editele. Vyšlapal mu místo,

dostal ho k nám, a ekl mu: Chlape, víš, že

mám peníze, a tys nejbližší mj píbuzný. Ale

proto ješt ddit nemusíš, rozumíš mi? Veliký

plat nemáš, ale já ti msín dvacet zlatých pi-

dám, dokud se budeš dobe držet, a kdyby se

stalo, že by ses oženil, taky víc. A potom uvi-

dím, co mám do testamentu napsat. — A sle-

inko, od tch dob dlá Vojtíšek dobrotu. A
snad by dlal ješt vtší, kdyby — — Povídá

se totiž — —"

Pan Dundr uvázl.

„Co se povídá, pane editeli?" naléhala

Amálka.

„Povídá se — ale pisahat na to nemohu^

drahá sleinko — povídá se, že ml taky n-
jaký malý románek, nu, rozumíte mi, známost, ale

byl prý infámn vykvitován. A na to prý šel n-
jak do sebe. — A tu se mi zdá, sleinko, kdy-

by on se njak moude oženil, kdyby dostal váž-

nou, rozumnou paniku, kterou by ml rád a

která by ho dovedla držeti, že by byl hotovým

lovkem, jak íkáme."

„Dkuju vám, pane editeli," šeptla Amálka.

V tu chvíli zašelestilo oosi za obma židlemi.
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Pan Dundr se otoil, tu stála slena Klotylda.

Pan Dundr byl všecek jak opaen. Z výrazu

Klotyldina uhodl, že slyšela aspo závrek jeho

ei.
„Tys nás ulekla, Klotyldo," pronesla Amál-

ka, zmatena nenadálým zjevem sestiným.

„Odvedla jsi nám pana editele," pekoná-

vala Klotylda sama sebe, „a kytara zahálí —
totiž pan Vejlupek na ni binká, až uši bolí. —
Vy nám již nezahrajete?"

Vzchopil se pan Dundr, vzchopila se taky

Amálka. Všichni ti vraceli se ke stolu. Pan Dundr

ujal se kytary, hrál a zpíval, po chvilce zpívala

všecka spolenost s ním. Jenom sestry nezpívaly.

Klotylda sedla nyní vedle Amálky, její zrakj

tkaly neklidn po všem okolí a vždy zas vracely

se k seste.

Jako by je na sob cítila, Amálka pojednou

vzhlédla a zašeptala k seste prosebn:

„Tyldo, nedívej se tak na m! —' Hnváš se?"

Klotylda stiskla na klín siln ruku sestinu

a rty její sotva že se pohybovaly:

„Ty zlé — ty dobré dít! Nehnvám!" —
Šestá dávno minula, ba, minula i sedmá, ale

pan fará dom nespchal. Líbilo se mu ve ve-

selé spolenosti, a jako na omluvu své poslední

poznámky, že pijde jenom na hodinku, ekl k že-

nichu Novákovi:

„Ml jsem ješt funkci, chtl jsem dom, ale

pro všechny pípady, jsem požádal pana kapla-

16*
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na, aby m zastal, kdyBych' se zdržel — kdož za

tó, že je mezi vámi tak milo?*'

Nanynka byla by pana faráe hned pocelo-

vala, tak ji to tšilo.

Do dvora zaléhalo šero a vkrádalo se po-

malu i do svtnice. Paní Knedlhansová pipravila

na kredenci dv lampy a dva parádní svícny,

každý o tech svících. Socha Petrhlo nemohl se

dokati . veera, tmy, nebo ml zas njakou ko-

medii za lubem.

Baruška vyvolala svoji velitelku do kuchyn.

Pišla Tonika domácích se vzkazem paní My-
slíkovské, brzo-li již pijdou sleinky k veei.

„A 00 pak vás napadá, Toniko," bránila se

paní Knedlhansová. „Že se dávám uctiv porou-

et a že sleny nepustíme, že poveeí snámi,

aby se paní domácí nehnvala!"

Slena Agáta byla neklidná, vzpomínala na

svá dvata doma.

„Pane editeli," obrátila se k Dundrovi, „mu-

síte mn být nápomocen, abych se mohla beze

všeho povyku vytratit. Zabavíte njak spolenost,

odejdu bez louení, jenom Nanynoe slvko po-

šeptám."

Paní Knedlhansová mla všady oi, uši, vy-

tušila zámr Agátin.

„No, vás už dokonce nepustíme, drahá sleno

!

To byste nám roztrhala svatbu."

„Mám tam dvata hlídaky, musí taky dom,
vážená paní, aby rodie nemli starosti."
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„Ale — ty se jim' neztratí, a jist by to

nebylo poprvé, co se trochu opozdí," odbývala

paní Knedlhansová starost Agátinu.

„Ne, ne, musím," vzpírala se slena Agáta.

„Jaký by to byl poádek. Ješt kdybych je na

to byla pipravila, mohly by u mne pespati, a

to by nebylo poprvé, v díln je místa dost. Ale

nic nevdí. Veei nemají."

„Veei? Božínku, to je nejmenší. Veei jim

pošleme."

Zraky paní Angeliny zabloudily k Betyn.

„Vždy tamhle slena Betyna mohla k vám
doskoit — a je tu koár, a ji tam doveze! —
a vezme jim veei, a láhev piva — —

"

Paní Knedlhansová již nevyjednávala. Chvá-

tala do kuchyn, sehnala kastrol a košíek, nan-

davala kusy peené od obda, sýra, a korunou

všeho sardelové housky, nebo bez tch u ní ne-

bylo slavnosti, ty chystala i dnes ped veeí.

Jak uslyšela Betyna, že pojede, byla rázem

pihotovena. To vyvalí holky oi, až pihrí ve

fiakru a zas odhrí!

Petrhlo se nabídl, že Betynu doprovodí. Zá-

vidl to již díve Vejlupkovi — te taky užije

koáru. A Betyna byla dve po jeho chuti.

„Slušn se chovat, mladíce!" napomenul jej

žertovn pan Dundr.

„No, rate dovolit, vašnosti," vypjal Petrhlo
prsa.
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„O to se postarám sama/' ekla Betyna k pa-

nu Dundrovi kurážn. „Jinak ho na cest ztratím

z koáru."

Výslužka byla zchystána, navrch nakupeno

nco cukrovinek, a párek mladých tch zteštn-
c pyšn odjíždl do Lazarské ulice.

Když vsedli do vozu, ekl Petrhlo:

„Sleno Betyno, kdybyste znala španlské ro-

mance, vdla byste, že králové kladli mezi své

dcery a jejich rytíe nahý me. — Mee nemám,
ale tuhle je mj klobouk . .

."

„A tuhle moje nehty!" zasmála se Betyna a

roztáhla proti nmu všech deset prst.

„No, ale hubiku byste mi mohla dát, sleno
Betyno."

„A co pak o hubiku," smála se Betyna, „tam nezabije a vás nespasí. Utete si mluvnici!"

A vlepila Petrhlovi upímnou, mlaskavou hu-

biku.

„Co z tohoto máte!" ekla.

„Sladkou vzpomínku na májové dobrodruž-

ství, sleno Betyno," zahooval Petrhlo. A dekla-

moval :

„Ten pocel vroucí na mých rtech — bude mi

hoet ješt po letech — —''

„Což pak vy se ráno nemejete?" posmívala

se Betyna.

Jako by neslyšel, deklamoval Petrhlo dále:

„A kdybych v poušti žízní zmírat ml —
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SVOU sladkou vláhou vždy by k životu m napá-

jel ..
.''

„Vy jste skromný piják, ale nahoe jsem to

nepozorovala," dobírala si Betyna.

„A kdyby zoufalství m nkdy schvátil spár

— jím zhasím sopku, zmrazím pekla žár!"

„Vy toho navaháte za jednu hubiku," vy-

buchla te Betyna ehotem, „podruhé se budu

chránit."

Ale tšilo ji, kterak jediný její pocel nadchl

Petrhla k veršování.

„Betyno, božská Betyno!" zahooval te Pe-
trhlo a objal dívku, aby ji zase políbil.

„Krynda pána, Ježíš Marjá, pozor!" vykikla

Betyna. „Mám tu kastrol s veeí!"
„Posate ho tamhle na pední sedadlo, dívko

z rajských palouk," ekl Petrhlo vážn a jako

z hrobu.

„Vidíte, to jsem mohla udlat hned — jsem

to taky jeden chomout. — Ale chovejte se

moude!"
„Mj Bože," pronesl Petrhlo žalostivé.

„Vznášeti se s dívkou v oblacích a chovati se

moude! Jaká to strašná ironie!"

„Tomuhle íkáte oblaka? Hrká to s námi a

skáe po dlažb, div si jazyk nepekousnu!"
Za nedlouho stanul koár s touto druhou vý-

pravou v Lazarské ulici.

^



52. Nanynka odchází.

'T' áhlo na osmou, lampy a svíce již hoely. Pa-

* ní Angelina, paní Vovísková i Baruška pro-

stíraly k veei, kladly talíe na stl, pinášely

opláknuté píbory, rozkládaly karafinky a slánky.

Pan fará se odmlel, rozpait hledl na ty

pípravy, jevil nepokoj. Naklonil se k Novákovi,

zašeptal k nmu:
„Pane ženichu, nevykládejte mi ve zlé, ale

je na ase, abych se odebral "

„Dstojný pane," zdržoval Novák, „snad ne-

míníte vážn — —

"

„Míním, ba míním," odpovídal fará. „Jsem

tak uvyklý, v tu hodinu doma veeím, pijde

pan kaplan, oekávají m. Pobyl jsem s vámi

hodn dlouho, líbilo se mi tu, ale všechno má
konec. Vytratím se potichu, abych nepsobil vý-

tržnost, jen vám a slen nevst stisknu ruku.

Vy zstate sedt, a prosím vás, ite, jako byste

nic nepozorovali."

Nanynka zaslechla to tiché vyjednávání. Sko-

ro se ulekla. Pítomnost pán faráova byla jí
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jako záštitou v tom ruchu. Pozornost svateba-

n obracela se po všechny ty hodiny spíše k n-
mu než k ní a Novákovi. Pipadalo jí, že tu

vše zpustne, odejde-li.

„Snad byste nám to neudlal, velebný pane?"

ekla prosebn a sepjala k nmu ruce.

Rozpaky faráovy vzrstaly.

„Nerad, nerad, ale musím. Blíží se moje

hodina."

„Sousteko s námi!" žadonila Nanynka.

„To práv," odpovídal potichu fará. „Uzná-

te, že se nemohu naveeet a potom utéci. Po-

divn by to vypadalo. A dlouho zdržeti se ne-

mohu. Mám ranní mši svatou, musím se vyspati."

„Pece ješt chvíli s námi pomeškejte," pro-

sila Nanynka. „Pak vás píliš nezdržíme — vždy
my taky brzo po veei pjdeme, vi, Jindro?"

„Pjdeme, dušiko," pisvdil Novák. „Má-
me daleko dom."

Tak slovy i pohledem Nanynka uprosila fa-

ráe, že slíbil ješt na chvíli se pozdržeti.

Dvee se rozlétly, vracela se Betyna s Pe-
trhlem. Betyna picházela rozjaena. Petrhlo za

ní plížil se, jako by neml dobré svdomí. Ješt
ped domem, než vylezli z koáru, uloupil Be-

tyn zatím poslední hubiku, nepoítanou již, a

nebyl tak zcela bezpeen, zdali to na nm nevi-

dti. Betyna však vypadala, jako by se nechume-

lilo, a tak v nikom nevzniklo podezení.

Jenom zkušený pan Dundr vidl bysteji než
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ostatní. Zkoumavý pohled na Petrhla — a tušil

nco.

Pitoil se k Betyn a zeptal se škádliv:

„Nu, choval se váš kavalír po rytísku?'*

„To si myslím!" ekla Betyna.

„Nezneužil píznivé píležitosti?"

„Já bych mu dala!" zasmála se taškásky

Betyna. „Strila jsem ho do kouta — a tam se-

dl jako oukropeek."

Petrhlo upel na dívinu vdný pohled.

Pan Dundr se naklonil k dívce a zašeptal jí

v ucho:

„To je matj, Betynko!"

Betyna se podívala na pana Dundra, pitáhla

si jej za límec fraku blíže a taky mu zašeptala

v ucho, ale s drazem:

„N e n í, vašnosti !"

Nebo poznámka pán Dundrova skoro ji

urazila a donutila, aby se Petrhla ujala, aby

ho nezstavila znevažujícímu úsudku. S „matji"

ona ráda nemla.

„No proto!" zasmál se pan Dundr. „To by

taky zasloužil!"

Slena Agáta volala Betynu k referátu. A
Betyna vyprávla, jak shledala Gustynu i Terí-

nu v nejlepším rozpoložení, jak si vykládaly, jak

tam odpldne byla dvata, jak všechny hodovaly

na zdraví Nanynino a ženichovo, oplývajíce kávou

a limonádou. Tušily, že se slena Agáta brzy ne-

vrátí, a iiž si ve švadlírn zchystaly nocleh. Te
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se daly s chutí do jídla, a po veei mají pipra-

vený krásný román o Babinském.

„Hned bych tam byla zstala," ujišovala

Betyna, „kdyby to zde na svatb nebylo ješt

hezí/

„Tak, tak," prohodil pan Dundr, „a co pak by

dlal tuhle náš Petrhlo?"

„Ten by se utšil," odsekla Betyna. Ale dráž-

divý pohled, jejž pi tom vyslala k Petrhlovi,

pece nasvdoval, že ví, kterak by byl opuštn.

„Jen a mi dají pozor na svtlo," ekla sta-

rostliv slena Agáta.

„To jsem jim pipomnla," ujišovala Be-

tyna. „Vždy víte, sleno, kolikrát už jsme u vá&

pespaly."

„Ano, ale to jsem byla doma." —
Paní Knedlhansová vnášela do jídelny mísu

žemliek se sardelovým máslem, Baruška za ní

otevené krabiky se sardinkami, a paní Vovís-

ková slavn se hrnula s mísou pokrájené studené

telecí kýty. Otec Kulich roznášel erstvé skle-

nice piva. Pan fará dostal památný koi-bílek

po „nebožtíku pánu" Knedlhansovi. Slena Albí-

na obcházela s ománíkem, v nmž byl ken
s octem, hojn oslazený a nastrouhaným jablkem

zlahozený.

„To jsme mly shon s jablíkem," šeptala

paní Angelina slen Agát. „Po celé Praze ne
jablíka! Až k Svertáskovi do Martinské ulice
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jsme pro n musily. Ak pak jablíko nóbl, prý

až tyrolské."

Slena Agáta pokývla hlavou, pochválila:

„Všechna est, krásné aranžmá máte. Zrovna

jako byste vyvdávala vlastní dceru."

Paní Knedlhansová zalétla pohledem k Sa-

loupkovi, který práv sahal po druhé sardince,

a zašeptla všecka blažena:

„Taky to bude, doufám, taky. A to nám pak

drahá slena zase dá est, není-liž pravda?'*

„Nu, budu-li živa a zdráva," usmívala se

Agáta.

„Mj Bože, již to nemže dlouho trvat," še-

ptala paní Angelina. „Pan Saloupek má pový-

šení tak íkajíc v tahu. A te doufám, že taky

velebný pán ztratí slovíko — na záduší jist má
váhu — a pan uitel Novák taky má dobré oko

u vyššílch pán, jak jsem vypozorovala. lovk
musí hledat všecky cestiky, teba si toho dávno

zasloužil. Jó, kde by už Saloupek byl, kdyby

ješt nebožtík pán byl živ. Ten ml ve všech

ouadech dobré známosti. Jemu pan president

neíkal jina než majn líbr Knedlhans!"

Slen Agát znenáhla vzcházelo svtlo, jak

milá paní z daleka razila nastávajícímu zeti ces-

tu, pro se tak ujala svatby Nanyniny.

„A pak náš pan poruník, pan editel Dundr,"

špitala panika dále. „Ten mi byl vždycky ve

všech starostech nápomocen. A známostí má!

S jedním panem radou na místodržitelství si ty-
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ká, a kdyby vrchní pan editel císaské zasta-

várny neml tak tuhé živobytí, snad by už dávno

byl na jeho míst. Ale na konec ho to nemže
minout."

Nkolika strunými slovy tak objasnila pani-

ka své nepímé vztahy a styky s velikány tohoto

svta.

„Pan Dundr zdá se být rozšafný pán," pro-

hodila slena Agáta, jen aby noo ekla.

„Náramn!" ujišovala paní Knedlhansová.

„Chtli ho do Vídn, ale nešel. Nemže být

bez Prahy. Mluví sic poád o pensi, má njaký
kapitálek po rodiích, ale nepjde do pense. To
jen tak ze skromnosti. Byl by taky blázen. Je

v nejlepších letech, plný života, ten mže sloužit

ješt dvacet let, a dotáhne to na císaského radu.

— To je lovk! Mj Bože, kdyby pec jenom
nebyl takový rozdíl vku, tomu bych s radostí

byla dala nkterou svou dceru."

„íkal o nkterou?" prohodila slena Agáta.

Paní Knedlhansová upela významný pohled

na slenu Agátu a šeptala:

„Drahá sleno, mn nikdo nemusel o dceru

íkat, a nemusí. Komu já uznám za dobré, tomu
ji dám a ten ji dostane. — Vám to mohu íct:

penz u nás mnoho nebylo, za to jsem dala hol-

kám, co je nad peníze: dobré vychování, a krom
toho všecky byly svtu podobny. — Peníze nemají

trvání, kdo s nimi neumí hospodait. A kdo umí,

nahospodaí. Ale domácká a vychovaná žena, ja-
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ko jsou moje dcery — to je grunt manželství a

rodiny. Mám dva zet, Saloupek bude tetí, ale

žádný si nechodí na ženu stžovat. — íkával

vždycky nebožtík pán: Andlíno, ty jsi žena, že

bych si t byl vzal teba tikrát. A jen ti od-

porouím ty chudáky holky sirotky, až tu nkdy
nebudu. — Až se s ním na vnosti sejdu, eknu
mu: Knedlhans, mžeš pokojn spát. Holky

jsou zaopateny, a d o b e ! — Nebo s ním
jsem pišla tak íkajíc na svt, drahá sleno:

s mateským srdcem. A to je velká vc, sleno.

Nkterou mámu aby ert po poli honil, jak své

dti zanedbává. A to bychom ani nemuseli jít pí-

liš daleko."

Slena Agáta nerozumla, koho sdílná dáma
míní, a paní Knedlhansová, jakoby se obávala,

že ekla píliš mnoho, chvatn se chopila mísy

s kýtou a podávala slen:
„Prosím, rate, ješt kousíek. Je jako dort

— ješt lepší než byla ta v poledne. Však jsem

ji pomáhala paní Kulichové vybírat, a byly jsme

u našeho ezníka." —
Bylo po veei, a po struném, pólo žertov-

ném, pólo vážném pípitku pán faráov roz-

bujela nová zábava. Maxa Petrhlo chodil kolem,

jakoby hledal verejší den. Zpozoroval to za

chvíli pan Dundr a zeptal se:

„Co šlaka tu, mladíce, obcházíte?"

Petrhlo naznaoval posunkem, aby ho pan

Dundr neprozrazoval, a šeptal tajemn:
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„Njaké prostradlo bych poteboval, vašno-

stij hodn veliké . .
."

„K emu pak?'

„Pst, vašnosti, rád bych pedvedl stínové

obrazy."

„No a myslíte, že tu mají prostradlo pod

stolem? To musíte k domácí paní."

Petrhlo zamíil k paní Knedlhansové.

„Milostpaní, njaké prostradlo bych — ne-

rate se hnvat — hodn veliké . .
."

„Pro boha vás prosím — — ! Na?"
„Pro zábavu spolenosti *'

„Nepropálíte mn ho?"

„Ne, milostpaní, ale musíte dovolit, abych je

namoil — je to na stínové obrazy — jinak by

neprosvítalo."

Panika spchala do druhé svtnice, kam byla

pesthovala nábytek z hodovní sín, pinesla

z prádelníku prostradlo. Petrhlo šel do kuchy-

n namáet je. To bylo lze utajiti. Ale když

se s namoeným a vyždímaným vrátil a když se'

jal zavšovati je a pipevovati napínáky na dve-

e mezi pokoji, tu arci všechna spolenost sledo-

vala jeho poínání. Vejlupek, jenž patrn byl

zasvcen, pomáhal mu. Chápal se svtel a pená-

šel je vedle.

„Rate odpustit," vysvtloval, „ale zde musí

býti tma a vedle svtlo, jinak by z toho nic ne-

bylo."
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Všichni oekávali, co mladíci chystají, a sle-

na Agáta poznamenala k panu Dundrovi:

„Myslím; že pípravy budou delší než podí-

vaná, to bývá obyejn."
Posléze byly dvee vlhkým prostradlem za-

steny jak oponou a Vejlupek prosil hosty, aby

na chvilku vstali, že musí židle srovnati jako

v hledišti divadla. Všichni uposlechli a Vejlupek

stavl židle do ady.

„Zatím volná zábava, prosím!" volal pi tom.

„Až zaneme, zazvoníme."

„To si pokáme," zasmála se Agáta.

Panu farái bylo všechno to hrkání a rámo-

oení velmi vhod. Pikroil k ženichu a nevst,
kteí stáli v temném kout, omlouval se;

„Te je pro mne vhodná chvíle, nehnvejte

se. Zmizím, ani si nikdo nevšimne. Pozdravte ode

mne všechny — a vy, vy bute hodn zdrávi a

šastni. Na shledanou, pane ženichu a mladá pa-

niko !"

Stiskl obma ruku, Nanynku požehnal.

„Neutíkejte, dstojný pane," zadržoval jej

Novák. „My taky pjdeme, pisednte k nám do

vozu, zajedeme ped faru ^"

„Ne, pane ženichu," odpíral fará. „Mn ta

krátká procházka dobe poslouží, a nesmíme se

ztratit všichni najednou."

Novák tedy vyprovodil pana faráe po špi-

kách ze dveí. Ale hned se vrátil a pošeptal Na-

nynce:
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„A te, srdéko drahé, zmizíme my. Zítra

mám školu."

„Ano, Jindro," pisvdila Nanynka. „Kde je

maminka ?"

„Maminka sbhla dol. Mla již starosti, jak

to tam vypadá. — Zastavíme se u ní."

Vykrádali se ze svtnice.

„Kam pak, mládeži?" zastavil je venku otec

Kulich.

„Tiše, tatínku, a dobrou noc," sklánla se

Nanynka, aby mu ruku políbila. „Musíme do-

m — Jindra má ráno školu."

„A to nám to vyvedete, stakvalenti !"

„Nejde to jinak, tatínku," ekl Novák. „Ne-

mžeme zstati do ppsledka. Považte, jak da-

leko máme."

„To je pravda, dti. Provázej vás Pánbh."
Nanynka již vyklouzla na sí. Novák spchal

za ní. Sáty mli dole u rodi.
Matka Kulichová, jako by jejich píchodu vy-

kávala, byla rozsvítila ve svtnici a te stála

v kuchyce.

„Už nás opustíte?" otázala se lítostiv, když

mladí manželé vstoupili.

„Nehnvejte se, maminko drahá. Jednou to

být musí. Pozdji bychom se tak snadno nevy-

pletli."

A Nanynka chvátala do svtnice pro pláš.
Novák chtl za ní, matka však popadla jej za

rukáv.

I Herrmann, XXV. Vdavky NanynkyKulitkovy. IL 17
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„Pane synu," zašeptala, „pane synu, vzdala

jsem vám dít své — —( Mjte s ní slitování,

synáku milý, pomyslete, že každý zaátek je

tžký "

Ústa již drmolila ta slova v plái, její ruce se

chvly.

„Maminko —"

„Ano, synáku drahý," klokotalo z hrdla

matina. „Vím, že jde Nanynka za svým štstím,

ale pece si nemžete ani pomyslit, jak je matce,

když se dcera na tuhle cestu vydává. Srdce mé
jde s ní, s vámi, a budu se za vás oba modlit."

Otela oi, ruka její vznášela se k Novákovi a

slzami vlhké prsty znamenaly jej kížem na ele,

na brad, na prsou.

„Jindro!" volala Nanynka ze svtnice. „Kde

jste?"

Novák dojat vstoupil, shledával svrchník.

Za ním picházela matka. Bylo patrno, jak zá-

pasí, jak se pemáhá, aby nestížila dcei odchod

z domu otcovského.

Zraky Nanyniny proletly mžikem celou

svtnikou a jen zavadily o její lžko, na nmžto
ve bdní snívala o svém Jindrovi, na nmžto ve-

ra posledn pespala. Co jí tou chvílí hlavou

letlo, zamrazilo! ji, nebo se lehce zachvla.

Te SQ obrátila k m,atcé.

„Maminko . .

."

Jen to jadiné slovo, pronesla. Sklonila se a
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popadla ruku matinu, jakoby se chápala záchran-

né kotvy, IflDala ji a zase líbala.

„Pánbh t provázej, dceruško," drtila Ku-

líška, „a pesvatá patronka všech nás žen stj

pi tob, dít/'

Objala dceru, horoucn ji celovala a šeptala

jí:

„A trp, dceruško, trp."

Rty Nanyniny posledn se pissály na ústa

matina. Potom kvapn se odtrhla a spchala ze

svtnice, za ní Novák.

Matka Kulichová dosedla na pohovku, chvíli

hledla do prázdné kuchyky, jako by doufala,

že se ješt nkijo vrátí, že se dcera ješt jednou

objeví, ale tu již ozval se vzdálený rachot koáru,

odvážejícího Nanynku s Novákem. Hlava Kuliš-

ina sklesla na skížené ruce na stole, hru se

roztásla boulivým pohnutím, usedavý plá moc-

n zalomooval jejími rameny.

Tak shledal Kulich ženu ješt za hodnou

chvíli, kdy sešel do dvora a dom, podívat se,

pro se máma nevrací nahoru.

%S»



53. Hosté se rozcházejí.

\ 7" ruchu, jejž Petrhlo zpsobil pípravami ke

' své stínohe, toliko dva z hostí zpozorovali

útk mladých manžel. Slena Agáta a pan Dundr.

Agáta pohledem nhyplným a skoro mate-
ským sledovala Nanynku, když vyklouzla za No-

vákem. Ješt v poslední chvíli chtla ji zadržeti,

aby jí ruku stiskla, aby ji pocelovala, ale ovládla

se. Jen tím dlouhým pohledem louila se s ní,

aniž o tom Nanynka vdla, a zírala na dvee
ješt, když dávno zapadly. Bylo jí v tu chvíli,

jako by s Nanynkou unikalo i kus jejího vlastní-

ho života. Kolika nevstám již poizovala výbavu,

kolik pítelky provázela v mladou domácnost,

a potom vracela se vždy samotinká v opuštný,

staropanenský píbytek, se všemi vyhaslými tou-

hami, vždy s novým odíkáním. — Mnoho nevst
vidla, další osud nejedné naploval ji starostmi,

a její obavy taky nejednou se splnily. O Nanyn-

ku se nebála. Nanynka jest na spolený ten život

dostaten obrnna, aniž si toho sama jest vdo*
ma. Nevstupuje do nho s lehkou myslí a vychází
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Z okolností tak prostých", Bez pemrštných' poža-

davk, že si dovede vážiti všeho, co dobrého

a lepšího jí pinese, než bylo doma. A Novák zase

ví, koho si pivádí pod stechu. — Jdi, dve,
opakovala si Agáta v duchu, snášej oddan vše,

co t oekává. Neunikneš ani trudm, jež i v man-

želství spokojená zaléhají, ale jsi z onch, které

vdn pijímají každý kousek štstí — kéž je

ho v tvém budoucím život více než stín!

Nejradji by se byla uchýlila v samotu. Svat-

ba Nanynina rozechvla v ní zase všechny stru-

ny hlubšího nitra, které již dávno byly jako

uspány. Pokud zde sedla Nanynka, vznášelo se

nade vším cosi jako duše. Jejím odchodem vy-

prchalo to, a všechno okolí jakb by njak bylo

zpustlo. Petrhlo lítal z pokoje do pokoje všecek

udychtn, stále nco hledaje. V patách za ním

byl Vejlupek, chytaje sochae za kabát a ptaje

se již po desáté, co ješt chybí, a za obma stí-

dav se rozbíhaly Amálka i Betyna, mohou-Ii snad

pánm v nem pomoci? Ob hoely nedoka-
vostí, 00 se ze stínohry vyklube.

V nejtemnjším kout sedl Saloupek s Al-

bínkou. Tiskli si ruce, šeptali si, ale nkdy taky

hodnou chvíli mleli. Agáta jen asem a zcela

bezdky zavadila o n oima, a vše, co vidla,

utvrzovalo v ní úsudek, jejž si o tchto milencích

utvoila hned na poátku a jejž by byla vyjádila

slovy: párek jako panádlová polívka. — Op(odál

sedla slena Klotylda, a bylo zjevno, že je du-
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chem nkde jinde. Ano, tam nahoe, v Hluboké

cest, nad albem pán Dundrovým, v nmž se

skrývala podobizna Švalbenšvancova.

Panika Knedlhansová a Vovísková sklízely

se stolu. Jednak proto, aby zbytky telecí kýty

zbyten neosýchaly, jednak i z obavy, aby Pe-
trhlo a Vejlupek pi svém shonu neporazili a

nerozbili njaký vzácný porculán. Vždy tu byly

i kusy vypjené. A krom toho dámy chystaly další

požitek, aj.

Posléze projevil Petrhlo, po em se pídí. Po-

teboval za oponu kus vyvýšené podlahy, pó-

dium, na nmž by osoby stínohry vystupovaly.

A tu tedy Betyna vdla rady. Zavedla oba mla-

díky do kuchyn a brzy potom vlékli odtud do

pokoje prkno s kuchyské postele Barušiny. Ješ-

t pak Betyna vyšárala dv podnožky, ukryté

kdesi pod postelemi, njakou bedniku a v kuchy-

ni železný hrnek, nebo pódium potebovalo ty-

ry nohy. A Petrhlo stavl.

Te se vedle Agáty ozvalo tlumeným hla-

sem:

„Kdyby ten kumštý vdl, že mu hlavní

dv osoby utekly! Pachtí se, chudák, a manželé

ujíždjí — —

"

Byl to pan Dundr.

Agáta se otoila:

„Pst, pane editeli! Ani muk! Nezkazte mlá-

deži radost. A jsme tu my— divák bude dost."
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„Šastní mladí lidé/' pokraoval pan Dundr,

„jsou na cest k svému hnízdu! — Vte mi,

vzácná sleno, skoro bych si pál, aby dnešní

svatba byla poslední, kde jsem figuroval/'

„Pro?"
„Každá ve mn zanechává jakousi hokou

záchu — a nkdy cosi jako závist. Víte, zá-

vist odstavených."

„Byl jste pánem svého osudu, pane editeli."

Pan Dundr na chvíli se odmlel. Potom pi-

souvl dv židle, naznauje tak slen, že by mohli

usednouti. Agáta však neupoíslechla, postál tedy

také.

„ekla jste, vzácná sleno, že jsem byl pá-

nem svého osudu. Chyba, sleno, chyba! Trvá ná-

ramn dlouho, než je lovk tím pánem osudu

— a zatím s ním osud bývá hotov. Na všechno

je pak pozd.'

Slena Agáta zamýšlela se. Pozd! opako-

vala si v duchu. Jaké truchlivé slovo, zvlášt pro

nás ženštiny, kteréž musíme ekati, až se komu

zlíbí, a kteréž asto pekáme vše, vše, až na

konec není eho vykávati!

Bezdky te usedla, a pomalu a tiše snesl

se na židli vedle ní taky pan Dundr. Cekal na od-

pov, aspo na poznámku njakou, aby mohl

pokraovati, Agáta však mlela. Tšil se na chvíli,

až s ní bude moci pohovoiti zcela sám a nenu-

cené, prost, ale vidl, že té chvíle již nenajde.

Pekážel mu šumot kolkolem, a njak jej spou-
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távala i blízkost sleny Klotyldy. Stále cítil, že

mu okolnosti ukládají za povinnost, aby byl je-

jím rytíem, a vždy zas vynoila se mu otázka:

Ale pro a na?
Z tchto rozpak vytrhl její píchod rodi

Kulichových. Dvee se otevely, a táta Kulich

strkal ženu do pokoje.

„Kde jste se toulal?" pivítal ho pan Dundr.

„Ale vašnosti, pro mámu jsem byl. To s ní

bylo tžkostí!''

Kulíška se pokoušela o úsmv, ale bylo zej-

mo, jak je jí to nesnadno. Na tvái posud stopy

nedávného pláe, zraky nevesele zíraly,

Agáta povstala, ujala se jí.

„No pojte, maminko, mezi nás. Bude nám
veseleji.''

„Jaké pak veselo," šeptala Kulíška. „Když
nám odešla Nanynka, nic už m netší. Nejradš

bych lehla a ti dni spala."

„To bys tomu dala, mámo," broukal Kulich.

„Te teprv si popejeme!"

Vidl na stole pohárky na aj;

Avšak Agáta rozumla panímám.
„Pojte, maminko, sednte tu vedle, tak, a

tuhle pan Kulich."

A pošeptala jí:

„Však za chvíli pjdeme všichni." —
Konen — konen tedy Petrhlo dokonal

své pípravy, Z pokoje ozval se zvonek, pódium

zapraskalo, na opon zjevil se erný stín, po-
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stava to Vejlupkova. A hlas Petrhlv kdesi vza-

du deklamoval:

j.Stíay, pouhé stíny,

každý jiný.

Sám vám neozve se.

Jak se tese,

hádejte a bádejte,

í jméno nese."

Pi tom Petrhlo za Vejlupkem pohyboval

svítilnou na právo, na levo, zdvíhal ji a zase

spouštl, ímž dociloval, že stín provozoval na

prostradle pitvorný tanec.

Kulich se rozesmál a zavrel do ticha:

„No, tohle nemže bejt nikdo než pan Vej-

lupek!*'

„To se ví, že pan Vejlupek!'* volala Amálka.

Stín seskoil s pódia, zdráhav vystoupila žen-

ská postava. I na pouhém stínu bylo patrno, že

se rozpait usmívá — byla to Albín ka, kterou

si Petrhlo na druhé íslo pipravil. Potom ped-
vedl pana Saloupka. Koho odbyl, propouštl do

obecenstva, a zas odvádl jiné. Stín každého pro-

vázel veršíky, na rychlo smolenými a vdn pi-

jímanými.

Tak Petrhlo vystídal všechny, otce Kulicha

nejdéle tam' podržel. Toliko na dv dámy si ne-

troufal. Na sleny Agátu a Klotyldu.

„O, to ne, pane umlce," vzepela seAgáta.

„Jeden za všecky a všichni za jednoho! Když

jsme se dívaly na jiné, musíme tam taky."
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A srdnat se protáhla za oponu, aby vystou-

pila na pódium. Pak arci nezbývalo ani Klo-

tyld, než aby taky šla. Vejlupek dvorn pomá-

hal slenám na vratkou podlážku.

Došlo i na Barušku z kuchyn. Hihlala se,

když ji tam Vejlupek odvádl, a vstoupila ped
diváky s cípem zástry v ústech.

Na konec vystoupil Petrhlo sám a Vejlupek

pednášel verše, které mu socha o sob pi-

pravil :

,,Mladík, který práv je tu,

bydlet by moh' v klarinetu,

samá noha, samý nos,

Petrhlo je tento koa!"

„Výborn, vašnosti!'' vykikl Kulich a moc-

nými dlanmi strhl k potlesku celou spolenost.

Matka Kulichová zapomnla na chvíli všechen

svj: smutek, paní Vovískové zaslzely oi smí-

chem z nového toho divadla, paní Knedlhansová

záila, že se to tak vydailo. Vdla jist, že

o tomhle bude zítra mluviti celý dm a že jí

budou závidti.

Ješt jednou se vyhoupl na pódium stín —
to Petrhlo za potlesk se uklánl divákm. Pi
tom kynul rukou svému spolupracovníku Vejlup-

kovi, aby se k nmu pipojil. Vejlupek uposlechl,

vyskoil, uklánl se — a nco prasklo. Píklop

s postele nesnesl osoby dv.

„Ježíš Marjá!" vykikla vzadu v ,parteru'

Baruška. „Moje prkno s postele."
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„A to je hezké!" zapomnla se paní Knedl-

hansová, hned však dodala: „No, každý žert n-
co stojí — prkno nemá duši."

„A vedle v dom je truhlá," chlácholil Ku-

lich. „Za kousek prkna to stálo."

Mladíci strhli oponu, vnesli lampy do vee-

adla, vynesli ranné prkno do kuchyn, a paní

Knedlhansová pobízela do aje.

To byl závrek svatební slavnosti, program

byl vyerpán. Paní Knedlhansová plnila kornou-

ty cukrovím, chystala obvyklou výslužku pro dá-

my. Nejkrásnjší kousky vybírala pro sleny do-

mácích a pro Agátu. Vtší dávku dostala Bety-

na, ale byly v tom také „zlomky", což však Be-

tyn bylo zcela lhostejno. Zítra podlí družky

v Sltl.

Odbíjela jedenáctá, když se spolenost roz-

cházela.

Nejdíve pan Dundr a Vejlupek doprovodili

sleny domácích až do patra — sama paní do-

mácí jim odmykala a blahosklonn se usmála na

pana Dundra, dokonce i žertovn mu zahrozila:

„Dlouho jste nám je tam zdrželi, dlouho, pa-

ne editeli!"

„Milostivá paní — svatba!" omlouval pan

Dundr. „Pokud mne se týká, musím íci, že je to

první svatba, která tak asn se skonila. Po-

každé jsem odcházel po plnoci — nkdy až

k ránu."
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„Nu ano, ale je to svdomí, novomanžely tak

zdržet," usmívala se panika.

„Ti neekali — ti nám dávno utekli, mamá!"
hlásila Amálka.

Ale to paní Myslíkovská taky dávno vdla.
„Tak, mladíce," ekl pan Dundr k Vejlup-

kovi, když slézali se schod, „te odvezeme slenu
Agátu. Bydlíte daleko, svezete se s námi."

Zbývala ješt Betyna. Pro tu sice nebylo tu

koáru, ale byl zde Petrhlo, a ten jí byl v tu

chvíli milejší než fiakr.

„Šlechetný rytíi," promluvila k nmu, když

se chystal na cestu, „ješt si to mžete roz-

myslit. Já bydlím daleko, až v Dlouhé tíd —
chvíli vám potrvá, než se dostanete do postele!"

„Sleno Betynko, s vámi bych šel teba do

Štraspurku v Karlin," a šeptem zahooval k ní:

„Nebo jest první máj — jest lásky as."

Betyna schváln zívla.

„No ano, rytíi, ale mn se chce spát, roz-

umíte?"

Svítila na cestu paní Knedlhansová-, dol vy-

provázela hosty se svtlem Baruška, kdež pi-

jímala štdrou odmnu od pán (krom Pe-
trhla), a ke vratm vyprovázeli všechny oba man-

želé Kulichovi.

„Sleno," tiskla Kulíška ruku Agát, ba i lí-

bat ji chtla, „tuze vám dkuju za vaše ouasten-

ství. Do smrti vám toho nezapomenu."

„Spte dobe, maminko, dobrou nocí"
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„Vašnosti pane editeli," enil zas otec Ku-

lich k panu Dundrovi, „hezké to bylo, ponížen

za všecko dkujeme. A t?k ješt jedné svatby

kdyby mi Pánbh dal dokat."

„í pak, tatíku milý?" otázal se pan Dundr,

což by nebyl uinil, kdyby byl tušil, jaké odpo-

vdi se mu dostane.

„Jejich, ráej dovolit vašnosti pane e-

diteli !"

„To si pokáte, ote Kulichu," smál se pan

Dundr, ale byl to smích trochu nucený a roz-

paitý. Nebo dva kroky od nho stála slena

Agáta, a pan Dundr nevdl, jak si to mže vy-

kládati. Vždy doprovázel dom slenu Klotyldu.

Kulich odemkl vrata, posekal, až slena

Agáta s pány Dundrem a Vejlupkem zmizela v ko-

áre, podkovy zacvakaly, kola zarachotila, domov-

ní vrata zadunla, klí zaskípl.

„Pámbu dej, aby nás dneska nechali spát,"

ekl Kulich, když se vrátil dom.

„Dejž to Pámbu!" pisvdila Kulíška.

Když koár odhrel a dva pší svatebané

— Petrhlo a Betyna — kousek cesty popošli,

zastavil se Petrhlo a ekl:

„Sleno Betynko, dejte mi ten kornout —
máte toho plnou náru .— ponesu vám jej, a

vy se zavste. Smím, krásná sleno, sob zdá-

ti ?"

„Tu hiáte, neste si to. — Ukažte ruku —
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takhle — a slušn se chovejte, jak íká pan

Dundr/'

„No, a hubinku od cesty nedostanu?"

„Což pak se platí naped?"
„To chci jen závdavek, Betynko. Ostatek si

vyberu, až to donesu k domu."

A tulil se k Betyn, aby ji políbil.

„Pokejte aspo, až pijdeme do stínu!" plís-

nila ho tíetyna. „Tuhle hoí plyn — a tamhle

nkdo plave. Co by si pomyslil?"

„To je mi docela jedno, Betynko, af si myslí,

co chce!" a Petrhlo poceloval Betynu, až to

mlasklo.

„Dobré chutnání peju!" ozval se neznámý

chodec.

„Dkuju uctiv!" odpovídal Petrhlo.

„Tak vidíte," durdila se Betyna. „Taková

ostuda !"

„Jaká pak ostuda, dít milené," povídal Pe-
trhlo. „Naopak, to je zdvoilý lovíek, který

ví, co se sluší a patí."

Te vstoupili do hlubokého stínu.

„Kdybyste byl pokal až sem, zpropadený

pane Petrhdílo!"
„Betynko, to se dá napravit!"

Petrhlo popadl Betynu za hlavu a líbal jí,

líbal, až se mu cukroví v kornoute drtilo,

A potom svorn kráeli dále.

<3»



54. Svatební dozvuky.

Paní Myslíkovská sotva se mohla dokati ná-

vratu dcer. Byla jako na trní, a jen za pá-

ny Dundrem a Vejlupkem uzamkla, spchala za

slenami do pokoje.

„No, dti, pobyly jste si tam!" volala ješt

v pedsíce. „Ani se vám dom nechtlo."

„Nemohly jsme utéci," horliv vykládala

Amálka. „Práv my ne, mamá; divn by to bylo

vypadalo."

„Vždy nic neíkám," hovoila paní domácí.

„Svatba je svatba. No, a dobe jste se bavily,

co?"

Otázka svdila obma dívkám, ale panika

dívala se pi ní jenom na Klotyldu. Dlaní jí po-

tleskala na rameno, pohledem vyzvídala.

Klotylda jist rozumla, eho se otázka týká,

ale neodpovdla. Smekla s ramen pláš, pehodila

její pes židli, rozhlédla se, jako by nkoho hle-

dala, a zeptala se:

„Papá není doma?"
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„Ne, papá si dnes vyšel mezi pány — bylo

mu zde njak prázdno. — A jaké pak tedy to

bylo?"

Otázka její byla te draznjší, pohled na-

léhavjší.

Ale Klotylda, jako by nemla tuchy, na em
tak matce záleží, ani te neodpovdla. Sebrala

pláš, zamíila s ním do ložnice. Matka cítila, že

se jí dcera vyhýbá. Upela tedy zraky na Ajmál-

ku. Nerada sice s ní projednávala vci dvrnjší,
zvlášt rodinné, byla jí posud píliš díttem,

žabkou. Ale když unikala Klotylda, nezbýval jiný.

Domnívala se, že se Klotylda ostýchá.

„Tak jak pak, Máli? Nelituje Klotyld, že ta-

ky šla na svatbu?"

„Myslím', že nelituje, mamá," odpovídala

Amálka ponkud nejist.

„Což — pan editel — Dundr — choval se

k vám?"

Pronášela to váhav, v pestávkách. ekla
„k vám", ale znamenalo to „ke Klotyld".

„Ale to je velmi šarmantní pán, mamá," od-

povídala Málka horlivji. „Ten je dvorný ke

všem."

„Já myslím — jestli jako zvláš ke Klotyld

— Neekl na píklad, že nás navštíví?"

Amálka upadala v rozpaky. Ohlédla se, a vi-

douc, že Klotylda posud se nevrací, musila njak

odpovdti. Pivela dvee pokoj,€ a skoro jen

k matce ppšeptala:
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„Mamá, musím ti nco íci. — Nehovo s Klo-

tyldou o panu Dundrovi — myslím, že z toho

nic nebude — —**

„Ty myslíš — ?" podivila se matka, skoro

užasla. „Jak to mžeš myslit?*'

„Mamá — byly jsme odpoledne u pana Dun-

dra —

"

Panin úžas vzrstal.

„Vy jste byly u pana Dundra? Pro Boha

t prosím, kterak jste se tam dostaly?"

Amálka strun vypovdla, jak se udala do-

brodružná výprava a s ím se tam Klotvlda shle-

dala.

„Prohlíželi jsme si album — tu najednou —
považ si — najdeme tam Švalbenšvance."

„Svalbenšvanc!" vydechla matka.

„Ano, mamá, a v tu chvíli, myslím, byluTyl-

dy konec s panem Dundrem. Tylda se zas na

všechno rozpomenula — nu, vždy rozumíš, ma-

má, stará láska nerezaví."

„Co pak ty o tom víš?"

„To se zeptej; Tyldy, mamá, anebo se ani

neptej. Ale hlavní vc, mamá: Svalbenšvanc je

ve stejném ouade s panem Dundrem, v Pjovní
ulici, a dlá dobrotu. Mžeš si pomyslit, mamá,

má-li si Tylda vybrat, že si vybere Svalbenšvance.

Te snad ani papá nebude proti tomu, když

pevn sedí."

„A jak ty to všechno víš?"

„Vyptala jsem' se pana Dundra."

L Hemnann. XXV. Vdavky Nanynky KuHchovy. II. 18
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„Ty ses vyptala — — —

"

Paní Myslíkovská nepestávala se diviti, žas-

nouti. Již poítala tém bezpen, že milá její

Klotylda bude paní editelovou, a pojednou vše-

chno se ped ní hroutí. Ale na druhé stran vy-

stupuje zase Švalbenšvanc, jemuž pála od po-

átku, jakmile se na obzoru objevil, a Klotylda

má Švalbenšvance ráda. Je-li pravda všechno, co

povídá Amálka, tedy by pece jen Švalbenšvanc —

Paní Myslíkovská otevela dvee a zavolala

pes pokoj do ložnice dvat:
„Nu, Klotyld, což pak tebe dnes ani neuvi-

díme?"

„Vždy už jdu . .
." ozvala se slena Klotylda.

Znlo to spíše stísnn než nevrle. Klotylda

dobe vdla, eho je matka nejvíc dychtivá, a

bylo jí trapno, že má vysvtlovati, zpovídati se.

Kéž by mohla rovn ulehnouti na lžko, beze

všeho vyptávání a dohovoru, a kéž by minul tý-

den ode dneška, než se probudí.

Trvalo pece ješt chvíli, než se odstrojila a

oblékla domácí župánek. A potom tedy vracela

se do salónu — ale jako by ji za vlasy táhl.

Tu stála patli Myslíkovská, upírajíc oi na

dvee. Zraky matiny a dceiny setkaly se. Chvi-

liku ekala paní domácí, ale když Klotylda setr-

vávala v mlení, ekla matka:

„To je nenadálá novina, Klotyld! Povídá mn
tu Máli "



275

Klotyld se ulevilo. Ví tedy matka vše, ne-

musí sama vyprávti.

„Ano, mamá. Nemohu za to."

Tžce linul se jí zvuk ze stísnného hrdla.

„A já myslila — —" ekla matka.

Klotyld vyhrkly slzy z oí. Pojednou vrhla

se matce na adra, obemkla jí šíji, zaštkala.

„Já taky myslila, mamá, že jsem zapomnla,

že je všemu konec — klamala jsem se. Švalben-

švanc, mamá! — Maímá, ráda bych ti byla vy-

hovla — byla bych šla i za Dundra — ale ne-

mohu. — Neprodávejte m, mamá! — Srdce mo-

je náleží jinému lovku, Švalbenšvancovi. Chce-li

ješt on — jestli nezapomnl — jestli to kdy

upímn myslil — pjdu za ním — beze všeho,

jak tu jsem — a budu s ním šastna nebo ne-

šastna — ale s ním! A jestli papá nepovolí ani

te, tedy vám uteu — k nmu — a pak m
musíte dát — —

"

Hlava její v usedavém plái zarývala se

v adra matina.

Paní Myslíkovská byla tímto výbuchem dce-

iným skoro postrašena. Takto Klotyldu ješt

nikdy nevidla. Hrozí útkem! Klotylda, o níž

se domnívala, že ji vychovala ve svých tradi-

cích, v názorech své rodiny, ze které sama byla

vyšla. Tu z dcery nemluví již její krev, nýbrž

cizí pímšek, z krve jejího manžela Myslíkov-

ského!

Panika vztáhla ruce, aby se zmocnila hlavy
18*
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dceiny, aby jí popatila v oi a tím pohledem

ji vzpamatovala, ale nezdailo se jí. Klotylda

nedala si hlavu od ader matiných odtrhnouti.

„Klotyld, jak to mluvíš! Kdo t chce prodat!

Jaký to zpozdilý nápad! Do nieho t nenutím.

Je-li všechno pravda, co tu Máli o Svalt)enšvan-

covi povídala, a vrátí-li se, jsem vždycky na tvé

stran, to víš dobe. A ho máš, a on tebe, ale

ve vší poestnosti, jako jsem šla z domu já.

Utéci k nmu! Kde t to napadlo! A ztiš se.

Papá mže pijít každou chvíli."

Jen doekla, dole taskla vrata domovní.

„Papá je doma!" zvolala paní Myslíkovská.

„Honem, jdte do ppstele, holky, af vás ne-

zastane."

Amálka již díve se byla vzdálila, jako by ji

tížilo nedobré svdomí, že snad povdla píliš

mnoho. Klotylda chvatn pocelovala matku a zmi-

zela za sestrou, a paní domácí rychle odnášela

petrolejku do manželské ložnice.

Když tam vstoupil pan Myslíkovský, byla již

na pólo odstrojena a pivítala chot dlouhým,

umlým zívnutím.

„Dvata doma?" otázal se strun otec.

„Hodnou chvíli," odpovídala panika, „a v po-

stelích. Bude se jim dnes asi spát — —^"

„Svatba byla hodn veselá?"

„Mžeš si pomyslit, many. Kde je nkolik

pár mladých, veselých lidí, a taky inteligent-

ních — —

"
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„Zdá se mi, že jsem v Jené ulici potkal to-

ho socliae z hoejška, vyprovázel njakou sle-

inku."

„Ano, šli všichni jedním vrzem," odpovídala

panika, zdánliv zcela lhostejn.

Pan Myslíkovský již se nevyptával. Ulehl,

sáhl po njaké knize na noním stolku, jal se

ísti. Vždy se tak ukolébal ve spánek. Po chvíli

knihu odložil, sfoukl petrolejku.

Avšak paní Myslíkovská dlouho neusínala.

Bylo jí, jako by stála nad zíceninami. Pedivo
jejích zámr strhalo se jí ve chvíli, kdy my-

slila, že osnovu pevn drží v rukou. Žádoucí pan

Dundr mizel kdesi v dáli, a jí nastával nesnadný

úkol, aby obnovila styky s nápadníkem kdysi od-

mítnutým. A nejtžší starostí bylo, kterak chot
na ten obrat pipraviti.

Vzpomnla na domovnici Kulichovou. Ach,

zaklovalo v ní pomýšlení skoro závistivé, ta má
již po všech starostech mateských, dceru pro-

vdánu, zaopatenu! — Vzpomnla i na paní Knedl-

hansovou. I ty jsi matka šastnjší! pomyslila.

Vybyla jsi dv dcery, vybavíš i poslední. Nikdy

snad jsi nemla velikých pretensí, a šastn ti

všechno dopadalo. Než co hlavního, matko Knedl-

hansová: jsi samotná žena, nikdo ti do toho ne-

mluví. — Nemla ji ráda paní Myslíkovská, po-

kládala se za vyvýšenu nad ni —J ale te by

chtla býti na jejím míst.

Pravidelný, odmený dech pana Myslíkov-
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ského mnil se znenáhla v dlouhé chrupání, do

nhož se mísila fistulka tenkého hvizdotu. Paní

Myslíkovskou náhle pojala neskonalá touha, aby

ležela vedle Klotyldy, aby ji laskala, hladila,

aby ji chlácholivými slovy uspala v klidný sen.

Te teprv, když od ní byla vzdálena pes ti

pokoje, cítila nad dcerou nesmírnou lítost, až jí

bylo do pláe. Její drahá, milovaná Kíotylda!

Kde jsou všechny ty blahé mateské sny a vidiny,

kteréž paniku obletovaly, když houpávala drob-

né broukající rob na klín, když jí šila prvé ša-

teky, když ji poprvé provázela do školy, když

ji vedla do první tanení hodiny. Její Klotylda

bývala tehda královnou tch veírk, svým útlým

zjevem odlišovala se ode všech dívek ostatních.

Ztepilou postavou, prhlednou pletí podobala se

cizokrajn kvtin, v tanci se ponášela jako krás-

ný motýl, všemi mladíky byla obletována, všichni

se za ní fantili. Ale nikdo z nich nebyl jí hoden,

íkala si vždy matka, byli to samí nezralí hoši.

Muž Klotyld usouzený objeví se teprv pozdji, a

v duchu již vidla ji jako šastnou nevstu vzác-

ného, vybraného lovka. — Kde to všechno jest!

Paní Myslíkovská stáhla si pokrývku pes
hlavu, nebo tu se jí zalily oi slzami, bála se,

aby nezaštkala. V tch svých snech pedbíhala

kdysi budoucnost — a ta budoucnost jí zstala

všechno dlužná.

Ješt se zachvla pi pomyšlení na pohržku
ílceinu, že utee za Švalbenšvancem. V noním
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tichu, rušeném jen chrupotem manželovýtiT, ve

tm, kteráž ji obklopovala, v rozilené obraznosti

vystoupila ped ní zoufalá myšlenka dceina plnou

hrozivostí. Zdali se k inu tomu neodhodlává již

dnes, zdali nesbírá již odv a šperky své, zda

ncvykává, až Amálka tvrd usne, aby uprchlá

ješt teto noci?

Paní Myslíkovská rázem shrnula pokrývku,

vztyila se napolo, naslouchala, neskípnou-li kde-

si dvee, srdce jí hlasit bušilo.

Zpsobený šelest dotkl se njak sluchu spí-

cího manžela, chrupot jeho náhle se petrhl, ani

dech se neozýval. Mrtvé ticho rozložilo se svt-

nicí — v to ticho byl ponoen celý byt, všechen

dm.
Snad i Klotylda již spí. Ano, jist že spí,

utšovala se matka. Pes to naslouchala všemi

smysly do ticha, otevené zraky její hledly do

tmy, zeTíteré ponenáhlu vystupovaly obrysy jed-

notlivých pedmt. A když zapraskalo tu staré

devo stolu, onde prádelníku, tepot srdce jejího

vždy se zrychlil. Kdesi v byt nad ní odbíjely

hodiny prvou s plnoci. Kéž je ráno!
*

Dívky v ložnici slyšely picházejícího otce, a

tu Klotylda skoila a sfoukla svíci v obav, aby

snad nebyla poznovu zavolána. Když potom kro-

ky otcovy zanikly, dotápala se po prstech k lžku
Amálinu, popadla sestru za hlavu a náruživ ji

líbala.
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„Tyldo!" zašeptala pekvapená Amálka.

„Dkuju ti, Málko 1"

„Za mi dkuješ?"

„Za vše. Za to, žes u Dundra otevela album

— že ses Dundra vyptala na Švalbenšvance —
žes to všechno povdla mamá. Já bych nebyla

mohla. A te, když všechno ví, a když taky jsem

ekla, co ve mn velo, eho jsem plna, je mi

volnji. V mi, dít, nepjde-li to po dobrém,

seberu se, opravdu vám uteu.*'

„Tyldo! Co mluvíš! Považ jen, mamá, pa-

pá —

"

„A co já? Pjdu za svým — a nebudu

první ani poslední. Má-li m rád — a vím, že

má — pijme m, jak pijdu. Necht si všechno,

bude to tvé, Málko. A bude-li mi nkdy zle,

Málko, a já pijdu, abys nám pomohla — ty m
jist nevyženeš, vi? Jsme sestry z jedné matky."

„Ale Tyldo, ty mluvíš, až je mn ouzko,"

tásl se hlas Amálin. „Co poád máš s tím

outkem? Rozpláeš m!"
Potom pemáhajíc se, aby zstala klidná, hla-

dila sestru po tvái a promlouvala k ní matesky:

„To si myslím, že by t pijal, takovou hez-

kou, hodnou sleinku. Ale kdepak zstává? To ty

nevíš. A v jakém pokojíku se tísní? — A jist

má jen jednu postel. Kde bysi spala? A po-

mysli si, kdybys k nmu utekla: budete mít d-
átko — tomu bys neušla, a pak druhé a tetí.

Jen si považ, Tyldiko, pt dtí bys mla, v ta-



281

kovem malém pokojíku, a nemela bys pro n
prádýlka a na kasiku. A dom bys nesmla —
jak byste to žili! Rozházela bys nám celou ro-

dinu. A když byste byli bez kopulace, poslal

by t jednou dom, ano, takové vci se djí,"

hovoila Amálka jako stará matrona. „Ale kam

bys šla dom, kdyby na tebe papá zanevel? Na to

nepomyslíš. Mamá by žalostí umela, tatínek by

se teba zas oženil, co bych já si tu poala? Ale

dobe, Tyldiko: uteeš-li ty za Svalbanšvanoem,

uteu já za Vejlupkem — a pak máš na svdomí

ti nešastné rodiny. Naši, svou a moji. To bys

to vyvedla! Ale já ti povím nco jiného, Tyl-

diko. Te, když víme, kde ten zatrápený Šval-

benšvanc je, pokám si tam na nj. Víš, potkám

ho, jen jako náhodou, a eknu mu, že ho pozdra-

vuješ — uvidíš, jak vás oba svedu zas dohromady.

A potom Švalbenšvanc pijde k nám, ekne o tebe,

mamá a papá dají vám požehnání — a to pak bu-

de svatba! Já ti pjdu za družiku — s Vejlup-

kem, to se rozumí, a pozveme taky Nanynku s No-

vákem a tebas i pana Dundra — Ježíš Marjá,

to bude veselé. Potom už zbydu jen já, a pro m
si pijde Vejlupeek — ach, to je ti dobrý, milý

chlapec — uškrtila bych ho, jak ho mám ráda

— a to bys mi všechno svým outkem pokazila.

No ekni, nebude to tak dobe?"
Bylo tma, avšak Amálka jakoby vidla, kterak

na tvái sestin vzchází úsmv, když chvjícím

se hlasem pronášela:
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„A víš ty, Amálko, že bude všechno tak, jak

povídáš?"

„Ježíš Marjá, sestiko, bude, bude!*' radost-

n slibovala Amálka. „Jak by jinak mohlo být?

Vždy si nás mamá a papá nedají za rámeek!

S Vejlupkem to mám už jako udláno — a to je

ti chytrý kluk — ten taky nám pomže s tím

Švalbenšvancem. Jen co se s ním sejdu, všechno

mu vypovím/*

„Ty se s ním sejdeš?** otázala se Klotylda

s náhlým zájmem.

„Krynda pána, jak bych se nesešla?** smála

se Amálka. „Ne-li díve, ode dneška za týden

jist. Ale co na mn, tedy už v tejdnu — do ne-

dle bych to nepekala.*'

„A kde?**

„Tyldiko, nehnvej se, ale to ti íct nesmím.

Na to jsem se zadušovala.**

„Jsi ty malá intrikánka!** ekla Klotylda a

políbila zamilovanou žabku tak upímn, jako ji

snad ješt nikdy nepolíbila.

Amálka byla všechna blažena obratem v ná-

lad sestin. Uchvátila ji buclatýma rukama za

krk a líbala Klotyldu po šíji, po ramenou, po

adrech, a šeptala radostn:

„Vidíš to, sestiko, že nemusíš utíkat. Uvi-

díš, jak dobe všechno dopadne! A te se po

dnešku šastn vyspi!**

Než ani Klotyld ani Amálce nebylo po tom-

to dohovoru do spaní. Ulehly sice, ale ješt hod-
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nou chvíli mluvily spolu s lžka na lžko, o mla-

dých manželech, o slen Agát, o Petrhlovi, Be-

tyn, o Saloupkovi, Albíne, o panu Dundrovi a

o milém — Vejlupkovi. A teba že bylo potm,

vidla tu Klotylda vždycky, jak se Amálka bla-

žen, šastn usmívá — ba, jak se smje celým

tlem.

„Šastné dít,*' letlo jí vždy myslí, „žije

svou první lásku!"

Jak šastn a spokojen byla by usínala paní

Myslíkovská, kdyby jen jedním uchem byla moh-

la naslouchati tomuto smiujícímu souzvuku obou

svých dcer I

^



55. Dozvuk skípavý,

S pocity naprosto jinými než paní Myslíkov-

ská ukládala se na lžko paní Angelina Knedl-

liansová. Vlastn na pohovku, ježto ob postele

— matina i dceina — byly asn zrána roze-

brány a vyneseny na pdu, aby v byt nepeká-

žely.

Posvítivši odcházejícím svatebanm na scho-

dy, vracela se plavnými kroky do bytu. Veliká

slavnost, kterou chystala celé nedle a na niž

vynaložila všechno své umní, byla zdárn skon-

ena. Její hru se dmula uspokojením pímo
královským. Vidli nejen všichni úastníci svat-

by, ale zítra taky uslyší a dlouho si o tom bude

vyprávti celý dm, co ona dovede.

Na prahu setkala se s paní Vovískovou, která

na velikém tácu odnášela nco sklenic a koflík,

jež byla na svatbu zapjila.

„Co pak, drahá paní? Pro se s tím taháte?

Vždy to není ani umyto. Necht to zde, Bara

hned ráno vše opláchne, abychom to vrátili isté,

jak jsme to dostali."
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„Pánbh zachra!" odmítala paní Vovísková.

„Baruška bude míti práce po krk, a vody, máme
doma taky dost."

„Tedy vám aspo posvítím, paní drahá, aby-

ste nezakopla. To by tak scházelo — za všechnu

vaši dobrotu!"

Doprovodila sousedku dlouhou chodbou až

do kuchyn, a tu dámy, louíce se, zasypávaly

se navzájem horlivými díky za vše, co si dnes

byly prokázaly.

„Máte velikou zásluhu," chvaloeila paní Vo-

vísková. „Žádná vlastní matka nemohla by to

vyvést lip. Ale co íkám lip — nedovedla by to

vbec!"

Paní Knedlhansová byla pro každou pochvalu

velmi vnímavá.

„Chvála Bohu," ekla s líenou skromností,

„dobe to dopadlo, beze vší nehody."

„Krásné to bylo, tuze krásné, paní Knedl-

hans. Ani u Meningr ani u Svertásk* nemohlo

by se to lépe vydait."

Tvá paní Knedlhansové zazáila blaženým

sebevdomím, vítzoslávou.

„Když je lovk z toho, paní sousedko "

ekla podruhé s pedstíranou skromností. „A to

jsem vdova. Což teprv, kdyby žil nebožtík pán!

* Tehdejší prosltilé lahdkáské závody pražské, v je-

jichž salonech bývaly poádány bankety a, hlavn nádher-

a^^ svatební hostiny.
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Ten si potrpl na takové vci — a jazyk ml vy-

broušený!''

„Je vidt rodinu," povzdeclila paní Vovísková,

povalia skuten skromná. „To musí s lovkem
vyrst. — A když pomyslím, až budete strojit

veselku slen Albínce a panu Saloupkovi . .

."

„Myslíte, paní sousedko?'^ zatváila se paní

Angelina zdrženliv. „Ješt se nevyjádil — a

ješt si musím všechno rozvážit/'

„Mj Bože, já myslím, že je to jako udláno!

Vždy dneska — — jen se v Albínce shlžel."

„Což o to," ekla paní Knedlhansová. „Mla-

dá, ouhledná holka — s vychováním — ale vše-

chno záleží na tom, jak bude v ouad."
Paní Angelina úmysln tak brzdila. Není te>

ba, aby vdl každý, jak se na ženicha pro dceru

jen tese. Trochu drahoty nikdy neškodí.

„Takový hodný lovk,'' chválila dále paní

Vovísková.

„Hodný je, o to nic. Ale trochu nesmlý,

Kdyby on ml jen o nco víc kuráže, ím pak

juž moh' být! Aspo správcem. Te musí každý

mít lokty, trochu se prodírat ku pedu. Vbec
je ostýchavý — k ženským zrovna tak. Akoliv

— to zas je dobrá vlastnost. Muž to bude hodný,"

„To bude," pisvdila Vovísková, zamýšlejíc

se. „Božínku, kdyby moje dcera takového do-

stala!"

„Taky dostane, taky," slibovala paní Knedl-

hansová. Než v duchu pomyslila: „To vím, du-
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šiko, brala bys. Ak kam to mííš se svou pu-

tikou slepikou! Pro takové Saloupkové ne-

rostou.*^

Dámy se rozlouily; paní Vovísková upím-
ným stisknutím ruky, paní Angelina medovým
úsmvem. Když Vovísková za šastnou soused-

kou domykala, povzdechla si z hloubi duše:

„Bože nebeský, kdyby takový lovk za-

vadil o moji Klárku, neekala bych ani minutu

na správcovství. Však by to ženatý taky vzal.

Mnohé se ekání nevyplatilo.'*

Když se paní Angelina vrátila do pokoje, Sa-

loupek rychle položil na stl krabiku, z níž byl

vyškrábl poslední tam zbylou sardinku. Albínka

chroustala njaké cukroví. Baruška sklízela s ta-

bule, odnášela do kuchyn.

„Toho te nech, Baro," velela panika. „Je
na to pozd — ješt aby ses do toho v kuchyni

nepevalila. Zejtra to rovnou cestou z dezu slo-

žíme do kredence. A kam pak m položíš, holka,

když máme postele na pd?"
„Ustelu tuhle na dývan, milostpaní," odpo-

vídala Baruška. „Sleince jsem ustlala na dý-

van vedle — ten by byl pro milostpaní krátký."

„To je dost, že t to napadlo, holka," schva-

lovala panika.

Pece však, jakoby mla ješt njaké pomy-
šlení, pokroila, nahlédla do sousední svtnice.

Ale potom ekla rozhodn:

„Pjdeme ležet — plnoc je na krku."
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„Ruku líbám, šastnou dobrou noc peju,"

uklánl se Saloupek a kráel do tetího pokoje.

„Má tam pan Saloupek sklenici vody?*' otá-

zala se paní Angelina.

„Ruku líbám, všechno, milostpaní,'* odpovídal

Saloupek za Barušku.

Dvee za Saloupkem zapadly. Albínka odešla

do prostedního pokoje, aby se odstrojila.

Paní Knedlhansová pomalu rozepínala atla-

sový život, zívla, potepala si dlaní na ústa, až

to zabubnovalo, a pozorovala Barušku, jak pe-
náší peiny a podušky, jak ustýlá. Pojednou vzpo-

mnla, nachýlila se k dveti:

„No, holka, dneska jsi pobrala tuzér, co?"

Baruška se lišácky usmála, pikývla.

„Kolik?" vyzvídala panika.

„Asi ptku jist," piznávala Baruška.

„To jsem poítala víc," ekla panika.

Však taky Baruška nanejmí ti zlaíky ulhala.

Nebo pan Dundr, slena Agáta, Vej lupek, sle-

ny domácích jí dali po zlatce — a ženich sám

dv.

„To budeš mít pkné šaty, památku na svat-

bu," ekla paní Knedlhansová velikomysln, jako

by na n dávala z vlastní kapsy. „Jenom nena-

strkeji všechno tomu svému hasii."

„Dyf já žádného nemám," bránila se Baruška

durdiv.

„Já Vím, že ne — a Tóna domácích taky
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ne/' ekla paní Knedlhansová. „To je sem pan

Lammer* posílá nejspíš na vartu."

Slena Albína pišla dáti dobrou noc.

„Jdi, jdi, holka, a vyspi se z toho. Blýskají

ti oi po vín. Ta hlava zejtra!"

„Nic jí nebude, mami."

Albínka odešla.

Paní Knedlhansová se rozhlédla pokojem.

„No vypadá to zde — hotová republika,"

ekla k Barušoe. „Kam pak se taky nedje! Ale

Kulíška pijde ráno na pomoc — do poledne zas

budeme v poádku. — Mžeš jít ležet, Baro."

Panika osamla, rozhlédla se po stole, na

zbytky hostiny.

„Šupali, paneku, chutnalo jim. Kam pak

u Švertásk, u Meningr! Mnoho penz a málo

muziky. Není nad svatbu domácí. Tam všeho

poloviku ukradnou, co se zaplatí. Vína jist!"

Podívala se na hodiny.

„Hele, hele, bezmála dvanáct. Dnes musíme

erstva spát — a dneska si to zasloužíš, An-

dl íno."

Panika shodila poslední spodniku a kráela

k pohovce. Ješt však se zastavila.

„Spíš už, Albi?" zašeptala siln do druhého

pokoje.

Žádná odpov.

* Tehdejší velitel hasiského sborn pražského.

i. Herrintnn, XXV. Vdavky Nanynky Kuliehovy. II. 19
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„No arci! Ta má ješt jednu nohu na podla-

ze a juž je v limbu! — Spi, holka, spi. Dej

Pánbh, abych taky tob brzy strojila . .

."

Usedla na pohovku, rovnala podušky, a hned

poposedla o kousek dál.

„ouhá tu njaké divoké péro, potvora — a

. zrovna tuhle — No, snad je zaspím.''

Ješt vstala, foukla do lampy na stole, se-

tmlo se.

Než oi její posud nebyly unaveny. Do oken

svítil msíc, zraky paniny tkaly po strop, kte-

rý se zatemoval, když njaký obláek msícem
peplul, a znova se jasnilo. Mátožn obrážel se

na zdi i nábytku venkovský noní déj na oblo-

ze jako nepodaené mlhové obrazy. Za to tím ži-

vji rozvíjelo se ped oima paní Knedlhansové

všechno dnešní divadlo, ode chvíle dopolední, kdy

se v tchto prostorách shromažovali hosté sva-

tební. Poznovu se kupí páry, nastupují pochod

a slavnou jízdu do kostela. Skonen obad odda-

vek, zaznívají varhany. Obrazivost paní Angeliny

byla tak mocna, že podlehla sluchovému peludu.

Pipadalo jí opravdu, jakoby kdesi v blízkém sou-

sedství znlo dunní velebného kostelního nástro-

je. — Nastává zptný pochod, páry se prodírají

davem a šumem divák. Koové potrhováním opra-

tí probouzejí kon k ilosti, aby pohodili hlava-

mi, zatepali kopyty; o svatb výborn se vyjímá

taková bujnost valach, jindy schlíplých. Ach,

pan Vondráek má kon! — Do prvého, kvítím
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zdobeného koáru vstupuje nevsta. — A te se

v tom obraze udala podivná zmna. To není Na-

nynka Kulichova. Rázem promnila se její postava

v Albínku Knedlhansovou, a za ní vstupuje že-

nich — ne Novák, nýbrž pan Saloupek. Albína —
Saloupek! Srdce paní Angeliny blažeností prudce

buší, dech se ouží — zraky všech divák ped
kostelem obracejí se pojednou k ní, ústa se pohy-

bují, a všem te na rtech dv slova: Matka ne-

vstina !

To paní Knedlhansová usínala, a tento poá-

tek spánku pekouzlil jí postavy novomanžel

ve vlastní dceru a Saloupka. Nemohlo býti peludu

krásnjšího, zakonení dneška utšenjšího. Pa-

nika spala.

Chvíle míjely, noc táhla neslyšným pocho-

dem, v celé domácnosti zdály se bdíti jen opa-

kovai hodiny na kredenci, kteréž tlumenými zvu-

ky svdomit každou tvrt odbíjely.

Paní Knedlhansová mla vždy pevné, zdravé

spaní. Jak ulehla, tak se ráno probouzela. Ale

dnešní její spánek trhal se. Dvakráte, tikráte

se zdálo, že procitá. Bylo to nezvykem, že neleží

ve své posteli? Bylo to „divoké péro*' v pohovce,

které ji dráždilo? Pracovala i te ješt vznícená

její obraznost? Dlouhé, hluboké oddychováni krá-

tilo se, na chvilku zcela ztichlo, jako by zaško-

brtlo, a náhle se panika probrala. Pipadalo ji,

jako by njaký šust ji byl zbudil. Zdálo se jí to

19*
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jen? Bylo to te nebo již ped chvílí? Panika
si nemohla uvdomiti. Cítila jen, že je ku podivu

vyspalá. Dní se již? Vždy je tma.

Paní Angelina pozvedla hlavu, naslouchala.

„Albi," zašeptala do tmy, „chceš nco?"
Nebo se jí zdálo zcela urit, že cosi slyšela.

Snad není holce dobe.

Žádná odpov.
„Albi," zašeptala poznovu, „volala jsi?"

Byla to snad ozvna jejích vlastních slov, že

se domnívala slyšeti cosi.

„Tak tedy mluv, Albi."

Ticho. Panika naslouchala, nikde ani dechu.

Znepokojila se trochu. Beze šustu sklouzla s po-

hovky. Zraky pronikaly šerem, rozeznávaly. Bo-

sýma nohama, beze zvuku tápala do druhého po-

koje, podobajíc se pízraku Bílé paní. Tu se pi-

šárala k pohovce, naklonila se.

„Není ti dobe, Albi?"

Nikdo neodpovídal, nikdo nedýchal.

Panika sáhla na pohovku, hledajíc hlavu

dceinu. Nebylo tu hlavy. Poduška byla vychlad-

lá, pohovka byla prázdná.

Paniku skoro zamrazilo. Kde jest Albi?

Jako stín se vrátila do svého pokoje, sáhla

po sirkách, rozžehla svíku. Knot zaprskal, zaplál,

ale hned zas plamének se smrštil, jakoby domíral.

Pomalu, pomalouku se rozhoíval. V kalném,

žlutém svtle vypadalo to v nespoádané svtnici

pímo strašideln.



293

Paniku zamrazilo podruhé. Popadla spodni-

ku, pehodila pes hlavu, ovázala kolem pasu,

vklouzla do trepek. Chopila se svícnu, míila do

pedsíky. Z kuchyn se ozývalo chrupání Ba-

rušino, jako by se chtla dvemi proezat. Paní

Knedlhansová stiskla kliku na chodbu, bylo za-

meno. Nejenom na klí, ale i závorka byla zastr-

ena.

Panika pozdvihla svícen, rozhlédla se po

koutech, otoila se a zaletla zraky do temna po-

koj, až k poslednímu, až k Saloupkovu. A v zá-

i svíce šlehl jí tváí podivný úsmv, jako ví-

tzný, jako by vyjadoval jediné slovo: „Ko-

nen !"

Pojednou však, jako náhlým znepokojením

jata, kroky dlouhými a tiše jak lasioe vracela se.

Tásla se jí ruka, tásl se i svícen, a paní Knedl-

hansová cítila, jak jí na prsty kape roztavený

stearin a tu stydne v bílé koláky. Spchala zase

do dceiny ložnice, a hle, tu Albínka ležela na

pohovce.

Paní Knedlhansová postavila svícen na stolek.

„Albi! Kdes byla?"

Zdálo se, že Albínka tvrd spí.

Te ne zima, ale horko rozrazilo matku.

Dvma kroky byla u pohovky, sáhla po dcei,

zaryla se jí kloubnatými prsty v rameno, až dce-

ra zaúpla, a sykala:

„Však ty nespíš, Albi! Bylo tu ped minutou

prázdno. Kdes byla?"



294

„Neštípej, mami!" zakvílela Albína.

„Kdes byla?" sípala matka z hrdla jak za-

skrceného.

Slena Albína vzlykla.

Paní Knedlhansová se podívala ke dveím po-

koje Saloupkova. Uzouká škvíra ukazovala, že

jsou pooteveny. Prve byly zaveny.

Paní Angelina se dohádala.

Pustila rám dceino, piskoila ke dveím,

otevela je dokoán. Na pelesti postele sedl Sa-

loupek odstrojen, zraky jeho hledly vyjeveny

na paní jak na strašidlo. Zdálo se, že ji oekával.

Paní Knedlhansová stála na prahu, vztahujíc

všech deset prst k Saloupkovi. Neblahý milenec

schýlil hlavu, ale zrak nemohl od paní odvrátiti.

„Pane Saloupek!" vykikla matrona a sprásk-

la ruce. „Pane Saloupek!"

Saloupka zalilo to dvojí zvolání jak žhavou,

spalující lávou. Tásla se mu brada, když drtil

mezi zuby odprošujícím hlasem:

„Milostpaní — povídali jsme si s Albín-

kou "

Spletl prsty obou rukou, pošinul se na pelesti.

„Jen povídali?" velo z úst paní Angeliny.

Saloupek se svezl s pelesti, padl na kolena.

„Milostpaní — nehnvejte se! — Nemohu za

to, že mám Albínku tak rád — ona m taky —
vždy já nechci nic jiného . .

."

Saloupek se šoural po kolenou k paní Knedl-
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hansové, stále jako v obav ped úderem, ale až

k ní si netroufal.

„To jste ml íci nejdíve, pane Saloupek,"

odpovídala paní Knedlhansová, naerpávajíck plá-

i, „ale takhle se na námluvy nechodí! — Vždy
bych vám ji dala, ale ve dne."

Z vedlejšího pokoje, s pohovky Albíniny o-

zvalo se optné vzlyknutí.

Paní Knedlhansová se otoila a zaavši psti

zahrozila k pohovce:

„Ty - ty -!*'

„Milostpaní!*' zajektal Saloupek, taky již na-

bíraje, „neubližujte drahé Albínce. Ona za nic

nemže — a my vbec . .

."

Saloupek vztyil ti prsty pravice.

Paní Knedlhansová zhluboka oddechla, výraz

její tváe ponenáhlu se mnil, a te promluvila

jiným zvukem než prve:

„Pane Saloupek, uznáte, že po tomhle ne-

mžete udlat nic jiného, nežli si zítra sehnat

ohlášky."

„Ano, milostpaní, ano," pisvdil Saloupek

pln radosti, že se vc tak smírn obrací. „Hned

ráno! Dovolím se z kanceláe, vybhám to."

„Pkn byste se mi byl za všecko odsloužil,

pane Saloupek," uzavírala paní Knedlhansová dra-

matický výjev. „Za to, že jsem vás chovala jako

syna. — Ale já vím, že jste solidní a poestný

lovk a že m neuvrhnete v hanbu."
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„Nikdy, milostpaní, nikdy!" ujišoval Sa-

loupek.

Paní Knedlhansová se otoila, pistoupila

k pohovce dcein:
„Ty vsta — a jdi si lehnout vedle, na

mé místo — —"

Albínka již mizela.

Panika ješt se vrátila,, pitáhla dvee po-

koje Saloupkova, pevn je dovela a pitiskla, ja-

ko by je peetila. Potom usedla na pohovku, kte-

rou Albínka uprázdnila.

Na stole hoela svíce žlutým kalným svtlem.

Panika jí nezhášela. — Chladný noní vzduch

ji mrazil, až se roztásla jako v zimnici. Teprv

te zamákla hoící knot, zvrátila se na po-

hovku, pitáhla svrchnici až po bradu a hledla

do stropu. Sepjala ruce pod peinou a rty její

zašeptaly:

„Andlíku, strážníku drahý, dkuji ti na

tisíckrát, že jsi m tak vas probudil . .
,*'

íj?
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Jindich Novák odvážel si Nanynku do vlast-

ního, útulného hnízda.

Koí, který na kozlíku skoro již byl klímal,

vzpružil se kepe, když spatil, že ze vrat vy-

cházejí mladí manželé. Seskoil, smekl cy-

lindr a s hlubokou úklonou otevel dvíka povozu.

Peliv srovnal vleku svatebních šat nevsti-

ných dovnit, aby jí neuskípl, šetrn zavel, vy-

houpl «e na kozlík, zamlasíkl, išvihl 'dío Jkoní a povoz

rachotil ztichlou ulicí. Tento koí byl z nejspoleh-

livjších svého podnikatele a zpravidla vozil mla-

dé páry do kostela a do nových byt. Dnešní

jeho jízda byla zvlášt významná, ježto ml sv-

domit spoítáno, že je to již ticátý pár, jejž

odváží k vytouženému cíli. Jeho koár byl zá-

novní, ist lakovaný, s nejlepšími péry, jeho va-

laši byli tahouni vybraní. Jakoby vdli, koho ve-

zou, pyšn tepali v dlažbu, až se od podkov

jiskilo, ba, chvílemi odvážil se nkterý z nich

i hlavou pohoditi. Vezou — vezou ticátý pár!

Novák usedl v kout, položil klobouk na pro-
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tjší sedadlo, z hluboká vydechl. Skoro ostýchav

sáhl po ruce Nanynin, stiskl ji a ekl:

„Jak jsem rád, Andulko drahá, že jsme již

vyvázli, že jedeme, že jsme sami!"

„Ano," pisvdila Nanynka šeptem, ale vy-

kla to zcela bezdn, jako v zasnní. Mla ješt

plnou hlavu louení s matkou a myšlenkami stále

se k ní vracela. Uhádala na vlas, co se nyní doma
dje. Matka usedla — a pláe. Jediné dít mla,
to jí na vždycky odchází. Vždy z rána se pro-

bouzely dv, kutily spolen ve skrovné té do-

mácnosti, polohlasem i šeptem hovoily, aby otce

nevzbudily. Vidly se zas o polednách na hodinu,

na pldruhé, a slézaly se ve svtnice na veerní

besedování, když otec pomeškával v krm u ej-
ku. Te chudák matka osamí. Samojediná z rána

procitne, samojediná bude tráviti mnohý veer,

sama se bude ukládati ve svtnici na lžko. Na-

nynino srdce bylo zachváceno upímnou lítostí

nad matkou. A všechno toto pomyšlení bylo pi-

trpklou krpjí do radosti, že odchází za svým

a se svým Jindrou.

Radosti? Vlastn nelze íci, že Nanynka v tu

chvíli byla naplnna radostí. Obklopovalo ji i v nit-

ro jí vnikalo nco cizího, neznámého a nepronik-

nutelného. 1 tato jízda byla jí nová. Krom dneš-

ního dopoledne nepamatovala Nanynka, že by kdy

byla jela v koáe, a dokonce tak daleko. Dnes

pemí skoro celou Prahu. Cosi jako chlad ji ob-

jalo, tsnji se zavinula v pláš.
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Novák byl ztichl po svých nkolika slovech a

po struné odpovdi, které se mu dostalo, vy-

kávaje, že Nanynka ješt cosi ekne. Ale její

mlení skoro jej studilo. Tušil, ím se Nanynka

v duchu obírá, a toto ticho bylo mu trapné.

Perušil je:

„Musím se piznati. Andulko zlatá, že jsem

se nejprve všeho toho ruchu a hluku ponkud
obával. Ani nevíte, kolik veer mi to pokazilo,

jak rád bych tomu byl unikl. Ale hezké to bylo,

nad oekávání se vydailo. Pes to jsem rád,

že jest konec a že již jedeme dom. Což vy,

Andulko?"

„Ano, Jindro, ano," šeptala Nanynka. Než

i v tom septu hlas její se chvl.

Novák se piklonil, pohlédl Nanynce v oi —
byly plny slz.

„Andulko! Dušiko!"

„Maminka!" zasteskla si Nanynka.

„Duše drahá," chlácholil Novák, „to jest o-

sud všech maminek. — A to máš maminku, srdé-

ko mé zlaté, kdežto já dávno jí nemám ... Mám
te jen tebe, dvenko milá, a ty mi nahradíš

všechnu nkdejší rodinu. A naše spolená ma-

minka? Kdy se ti zachce, zas ji uvidíš, a ona

tebe. K emu plakati?"

Nanynka se nutila v úsmv, když vzhlédla

k Novákovi, jako by jej odprošovala, že se tak

roztesknila.
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„Víš 00, dušiko?" ekl Novák vesele. „Ve
stedu odpldne mám prázdno. Zítra nebo po-

zejtí dojdeš dom a poz\'eš maminku, aby k nám
pišla na svainu. Tatínek zatím sám doma
ohlídá."

„Jindro!" zvolala Nanynka a Jjitulila se.

„Ano, ano!"

Novák horoucn ji objal a slíbal jí poslední

slzy s tváí.

Byste klusali kon po rovin. Ale když vz
pejel Karlv most a když cesta vedla vzhru
Ostruhovou ulicí, tu povolili a jejich podkovy

tvrd deptaly v dlažbu a tyry páry noh usilovn

napínaly všechny svaly a šlachy, aby pekonaly

strmý kopec.

Posléze byla zteena i Hluboká cesta, kon
zadusali zas po rovin a na znamení Novákovo

stanul vz ped domem. Novák vyklouzl, obhl
koár, pomohl s druhé strany Nanynce, odmnil
koího a sáhl pro klí, chystaje se odemknouti

vrata domovní.

„Jindro, posekej," žadonila Nanynka, jako

by se strachovala vkroiti v temnou chodbu do-

mu. „Chvilenku posekej, prosím."

Kolkolem bylo ticho. Tato ást, odlišující se

veškerým svým rázem od ostatní Prahy a vypa-

dající jako zvláštní msteko pro sebe, dávno

byla ponoena v noní odpoinek. Toliko staro-

bylá hospoda napí námstí byla osvtlena a
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Z jejího nitra zazníval vzdálený, okny tlumený

zpv, provázený harmonikou. Koí uctiv po-

smekl, popál dobré noci, švihl biem, dusot koní

se rozlehal po pustém námstí taskavou ozv-

nou. Koár sjíždl ulicí Loretánskou ke hradu.

Nanynka pohlížela za ním. Tu mizí poslední

vc, která ji do té chvíle aspo zdánlw pojila

s posavadním domovem. Te koár zmizel na-

dobro a ponenáhlu tichl hrkot jeho a dusot koní.

A mezi Nanynkou a koninou pod Karlovem ro-

zestela se nesmírná vzdálenost a prostora. Celá

Praha

!

„Dušinko," pronesl Novák, chápaje se ramene

Nanynina, „noc chladne, poj — —"

„Ano."

Ješt se rozhlédla pustým námstím a vstou-

pila za Novákem do domu. Novák zamykal a

šeptal do erné, hluché chodby za Nanynkou:

„Pokej, dušiko, rozsvítím sloupek, abychom
nezakopli."

Avšak Nanynka znala tu cestu již dávno, mla
ji vymenu na kroky, i šla ku pedu a vzhru.

Její šaty šustily již na schodech, když Novákovi

selhala druhá sirka, jak se mu ruce spchem
chvly. Když vystoupil do patra, Nanynka stála

již u dveí se sklonnou hlavou.

„Tiše, Jindro," zašeptala, když se chystal

odemknouti dvee bytu. „Všechno spí . .

."

Novák odmykal jako zlodj, beze šustu, po-
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svítil Nanynce, vklouzl za ní, zamkl dvee. Tu
byla pipravena svíka, vedle ní petrolejka. No-

vák rozžehl svíku i lampu, kterou vnesl do svt-

nice. Chvatn hodil klobouk na pohovku, strhl

se sebe svrchník a horoucn sevel v náruí Na-

nynku, která jaksi ostýchav za ním vstoupila.

„Tak tedy t vítám u nás, dušiko drahá,

zlatá, jediná! Af mi tvj píchod pinese štstí

celého života, af jsi tu šastna a spokojena se

mnou! Nu, rci, dvenko milá, líbí se ti zde —
u Novák?"

Tiskl Nanynku bouliv na prsa, vášniv ji ce-

loval.

„Mluv, miláku, líbí se i u nás?''

Nanynka semkla víka oí a vydržela prudký

ten výbuch Novákv, déš jeho polibk. Potom

zdráhav vyvinula se mu z objetí:

„Jak mohu mluvit, Jindro, vždy m udusíš,

a hle — celé šaty mi pomakáš."

„Pravda, zapomnl jsem," usmál se Novák.

„Sho je, dušiko ..."

Nanynka vznesla dla na elo, jako by se na

nco rozpomínala. Nehledíc na Nováka proná-

šela:

„Podivná vc, Jindro. Byla jsem zde vera

naposled — byli jsme tu spolu — byla jsem tu

tolikráte ped tím — a dnes mi pipadá, jako-

bych sem picházela poprvé. Není ti také tak?"

,,Ne, dvátko moje. Mn jest, jako bych byl
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ped chvílí odešel. — Tob je tak, že se vracíme

v noci. Všechno jinak vypadá. Poj, srdéko

drahé."

Poznovu ji chtl uchvátit, ale Nanynka spšn
mu proklouzla k oknu, otevela je a pobízela No-

váka :

„Poj<f, podívej se, jak vypadá naše konina

v noci. Vzpomínáš, vera? Jak bylo všechno pod

námi na stráni v kvtu? Hle, jaká vn sem

proudí ze zahrad."

„Ale také noní chlad. Andulko," hovoil

Novák, a hlas jeho se pi tom rozechvíval ; ne

však chladem, ped nímž varoval.

„Hle, Jindro, hvzdiky se nám dívají do

oken," šeptala Nanynka. Te ukázala na skupinu

pti hvzd. „Vidíš to koleko, Jindro? íkali jsme

tomu korunka, a to je moje souhvzdí, Jindro.

K tomu jsem se modlívala. Když jasn záilo,

mla jsem radost, že se moje pání splní. Když
jsem ho nemohla nalézti, když bylo zakryto mra-

ky, bývalo mi smutno, až do pláe. Zdálo se mi,

že se štstí ode mne odvrací."

„A co sis právala, duše drahá?*' šeptal Novák

a líbal tvárné ouško Nan3rnino.

„To neuhodneš, Jindro?" obrátila k nmu
roznícené zraky. „Nevíš, v em bylo moje štstí?"

„Tuším to," tiskl Novák Nanynku k sobl.

„A dnes tedy ti koleko záí jako skutená zlatá

korunka, laaznaujíc ti, že se vše splnilo. Znám
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je, znám dávno. Víš, jak se tomu souhvzdí íká?

Je to Trn — a ty v jeho znamení budeš zde

kralovati. — Poj, dceruško milá. Noní chlad

by nám zalehl celý píbytek. Poj, duse má."

A nžn ji oddálil, okno zavel.

„A te, Andulko drahá, jsme zde jako v ma-

lém království. Ode svta uzaveni, bezpeni, se

vším štstím svým. Nic k nám zvení nedolehne,

a tu pod námi tiché klášterní zahrady. Jsi spo-

kojena s tím hnízdem?"

Nanynka stála posud v prvé svtnici. Zatím

sala závoj svatební i myrtový vneek, jejž na
šetrn položila. Novák beze slova pistoupil, sklo-

nil se a vneek políbil. Když povznesl oi k Na-

nynce, vidl, že její líce zahoelo rumncem.

Novák pojal ji za ruce, stídav je celoval.

„Duše má drahá! Co jsem se po tob natou-

žil! Zdá se mi, že nelze uvRi, že tu jsme samí

spolu, že si již navždy náležímie, že mi t nikdo

neuloupí, že jsi má, jen má jediná!"

Nanynka chopila se hlavy Novákovy, pokrý-

vala ji polibky.

„Tvá, Jindro, vždycky tvá, ode chvíle, kdy

jsem t poprvé spatila a kdy jsem pocítila ne-

smírnou bolest pi pomyšlení, že bys mi neml

náležeti. Dnes ti to mohu íci."

„Pro jsi to myslila, duše drahá?"

„Pokládala jsem se za nehodnou tebe. Byl jsi

tak vysoko nade mnou, a já — chudá švadlena

Douhá . .

."
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„A dnes tedy svého Jindru máš!" zajásal

Novák.

Nanynka hledla na nji zraky zaslzenými.

Rty se jí rozechvly.

„Jindro, že m dnes máš rád, vím ti a cítím

to. Ale ekni mi ješt: budeš m vždy míti rád?

Budeš m mít i rád, až ti ovšednm, až ti sesta-

rám, až mi vlasy prokvetou, až dávno zmizí, co

t dnes uchvacuje — všecko mládí mé?"

„Jak t mám pesvditi, dít drahé? To ti

poví budoucnost, která také moje mládí odnese.

A dnes teprv jsme na prahu spoleného života.

Hle, já se netáži, zdali m budeš vždy milovati.

Doufám v to, a co více, vím to!"

„Nehnvej se na mne pro tu otázku, Jindro,"

prosila Nanynka, hladíc Nováka po tvái. „Ptal

se to všechen mj: posavadní nízký, pokorný ži-

vot. Jsem z takové chudoby."

„Ale srdcem jsi bohatá, Naniko drahá, a lás-

kou. Jsi má zlatá žena!"'

Nanynina adra se dmula mocným pohnutím.

Bezdn rozepínala knoflíky tsného živtku,

a nebránila, když jí Novák chvjící se rukou po-

máhal.

Již nehovoili.

Jsouc nepozorována, Nanynka ze svého vínku

rychle utrhla lupínek myrty a vložila jej do úst.

Novák zhasil svíci a nžn nutkal mladou žínku

do druhé svtnice. Zachvla se lehce, když vkro-

Hernnann, XXV. Vdavky Nanynky Kulichovy. lí. 20
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ila na práh a spatila v zái lampy dv blostná

lžka. Nanynka sklonila hlavu, Ž€ Novák ani ne-

zpozoroval, kterak se chvatn pokižovala.

Po malé chvilce setmlo se i v ložnici a jen

drobounké, tepotavé a mlelivé hvzdiky pluly

dále tichou poutí svou po nebeské báni.

Nanynin slavný den schyloval se k poslední

hodin. Jeho nástupce náležel již Novákovi.

^



57. Pan Dundr vyvrací domnnku
Agátinu.

j^ež pan Dundr vlezl do vozu za slenou Agá-
* ^ tou a Vejlupkem, otázal se koího:

„Nu, tatíku, šastn jste dovezl mladé man-
žely?"

„Šastn, milostpane," zavrel koí s vysoká.

„Ani jednou jsem nemusil zarazit, nikoho jsem

nepejel, nikdo nám nevjel do cesty."

„Tak dovezte šastn i nás, tatíku!"

„Kam pak te, prosím?" ptal se koí.

„Nejdíve do Lazarské, tam vystoupí slena.

Potom zajedete do Celetné, tam složíme toho mla-

dého pána, a pak se mnou do Hluboké cesty."

„Ješt jednou nahoru, milostpane?" protáhl

koí. „Stakramente, dnes dostanou valaši pro vítr."

„Jete," ekl strun pan Dundr a vlézal do

vozu.

Te ho skoro zamrzelo, že pobídl Vejlupka,

aby se svezl. Kdyjž tak uinil, nepomyslil, že je

to poslední chvíle, kdy bude se slenou Agátou

sám, kdy by s ní mohl dvrnji promluviti. Pi-

20"
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padlo mu, že Ky nebyla žádná nehoda, kdyby se

protjší dvíka otevela a Vejlupek jimi vypadl.

Ale Vejlupek již pevn sedl a byl z lidí, kteí

tak snadno nevypadnou.

Pan Dundr vlezl, koár se rozjel.

Vejlupek neodolal, aby se nepodíval ješt

vzTiru do oken domácích ; toužil, toužil spatiti

tam nkoho. Než okna byla zavena, ani stín

se v nich neobjevil. Víme, že Amálka v tu dobu

skládala raport mamince.

Na chvíli zavládlo ticho, jakoby na všech

tech osobách ležela únava dne a veera. Slena

Agáta pozdvihla kytici, pivánla k vadnoucím kv-
tm. Panu Dundrovi neušlo to a skoro mu to

zalichotilo. Byla to jeho kytice. A slenin posun

povzbudil jej, aby promluvil.

„Smím se zeptati, vzácná sleno, jak jste

spokojena?"

Tázavý pohled Agátin utkvl na nm.
„Totiž s dneškem, vzácná sleno, s Nanyn-

inou veselkou — a nelitujete-Ii, že jste nám tak

celou nedli obtovala?"

„Nikterak nelituji, pane Dunde. By i ne-

bylo toho, že si Nanynka malé té obti zaslou-

žila, vytrhla jsem se na chvíli ze své samoty a pi-

šla jsem zas na lidi. A dobe jsem se pobavila.

— A práv te jsem pomýšlela, že skoro každá

svatba má v sob zárodek svateb jiných, kterak

na každé zapoínají nové a nové historie milost-

né, nkdy teba již dozrávají. Myslím na píklad,
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Že nebude dlouho trvat, a pan Saloupek a slena

Albínka . .

."

„ó, to je skoro jak udláno," zasmál se pan

Dundr. „Myslím, že k tomu ani nebylo teba

vdavek Nanyniných. O tom již tetinka Knedl-

hansová ustanovila."

„Zdá se, že je to dáma velmi rozhodné po-

vahy," poznamenala slena Agáta.

„Jest," potvrdil pan Dundr. „Takové matky

jsou štstím pro dcery, zvlášt pro sirotky. Po-

važte si, ti holky! To není malé zápolení. Dv
jsou z domu, Albínka na skoku. Ostatn pan Sa-

loupek nepochodí tak zle. Od svta a života mno-

ho nežádá, Albínka je k nmu jako stvoena. —
Ale máte pravdu, asto na svatbách to zaíná.

Myslím, že tuhle náš pan Vejlupek taky bude mít

památku."

Vejlupek naslouchal posud jenom na pólo.

Stále ješt zalétal nazpt v dm, od nhož se

víc a více vzdalovali, stále se vracel k Amálce,

k poslední tajné hubince od ní a k ujednání,

kdy a kde se sejdou. Te teprv si uvdomil, o em
je e, a vyhrkl

:

„Jak to, prosím?"

„Jak to!" opakoval pan Dundr. „Slena A-

málka je pece roztomilé dít. Bylo by to njaké
neštstí ?"

„Jaké neštstí, prosím?" otázal se zas Vej-

lupek, tváe se, jakoby naprosto nerozuml. „Ne-

vím vbec . .

."
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Vru nevdl, jak dopovdti. Do té chvíle

domníval se, že nií zraky nepronikly jeho sladké

tajemství. Vejlupek naprosto nebyl povahy bo-

jácné a sentimentální, aby prožíval njakou lásku

nekoneného skrývání a bolestného utrpení. Pe-
ce však vdl, že mu rodie nepoloží Amálku beze

všeho zdráháiní do náruí, a nemohlo mu býti

lhostejno, vyzradí-li se vc na samém poátku.

Byl jen jediný lovk, kterému se chtl sviti, ve

své tajemství jej zasvtiti, a to byl Novák. Než

Novák sám tone zatím v opojení milostném a

nemže mít pravého porozumní a úastenství pro

jeho srdení starosti. Na to je tedy asu dosti.

Ale pan Dundr? Nevzí v jeho otázce njaká

léka?

A Vejlupek opakoval zcela bezdky:

„Nevím vbec, pane editeli . .
.*'

„A to je chyba, mládenoel, když nevífte,"

ekl škádliv pan Dundr. „Myslil jsem, že je

ruka v rukáv. Vždy sleinka zrovna vyrstala,

když jste se na ni podíval, když jste na ni pro-

mluvil. A když jste se nedíval, div že vás oima
nesndla. To tedy musíme ubohou Amálku za-

vas vyrozumt, aby si vás nebrala do hlavy,

když o niem nevíte . .
."

Bylo sice šero ve voze, ale v zásvitu ven-

kovských luceren a plynových kandelábr pece

bylo patrno, jak se Vejlupek po slovech pán
Dundrových ve tvái zapálil. Ani te se nevzmohl
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na odpov. Hledl v nesnázi na trápíce Dundra

a zraky jeho peskoily pak na slenu Agátu.

Slena Agáta rozumla jeho rozpakm a pro-

mluvila.

„Pan editel má skuten pravdu, pane Vej-

lupku, nebylo by to žádné neštstí. Amálka se

zdá dobrým, nezkaženým, pirozeným dvátkem,

z nhož bude nkdy dobrá ženuška, dostane-li

se do pravých rukou. Není-li vaše náklonnost pou-

hým chvilkovým vzplanutím, kotví-li hloubji, vy-

trváte-li pes všechny pekážky — a vyskytnou

se nepochybn pekážky, pane Vejlupfcu," ekla

Agáta vážn, „pak budete blahoeiti panu Nová-

kovi, že vás s Amálkou svedl."

„Vidíte, mládene," ekl pan Dundr vítzn,

„že jsme vás všichni prohlédli!"

Vejlupek se schoulil do koutku. Vdomí, že

jeho náklonnost k Amálce je tak rázem odha-

lena, pipravovalo mu rozpaky, a ješt spíše bu-

dilo v nm obavy. Nebál se o sebe, ale bylo mu
trapno pomysliti, že by Amálce hrozily domácí

ptky. Ujal pana Dundra za ruku a ekl:

„Pane editeli, doufám v šetrnou vaši mle-

livost, a je vaše domnnka správná nebo ne.

Na mn nezáleží, ale jde o dívku, o její duševní

klid, o její povst "

Slova Vej lupková vyznívala ponkud stís-

nn.
„— a pokud milostivé sleny se týe," obrá-

til se k Agát, „tu ani neprosím, tu jsem pe-
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svden, že dovede cítiti se mnou a s drahou

Amálkou/'

Rázem ual, polapiv se pi tom, jak se pod-

ekl.

„Pane Vejlupku," promluvila slena Agáta,

„íká se o starých pannách, že jsou zlomyslné a

že rády maí štstí, kterého jim samým se ne-

dostalo. Ale nevte tomu, že jsou všechny ta-

kové. — Ostatn pan Dundr jist vaše tajemství

zachová. Byla tam ješt jedna dáma, ke které

za^ jeho zájem se upíná — — '*

Pan Dundr vyteštil zraky.

„Která pak, prosím, vzácná sleno?"

V jeho pohledu i zvuku se obráželo skoro

uleknutí.

„Myslím — slena Klotylda."

Zdálo se, že to Agáta pronesla beze všeho

úmyslu, a nejmén tušil Vejlupek, že tu slena

odpovídá panu Dundrovi oplátkou za nj.

„Pardon, sleno," zvolal pan Dundr, „v tom

jest omyl — ale kolosální omyl!"

Bylo to ohrazení tém úzkostlivé.

„Omyl, pane Dunde?" tázala se Agáta, a

zvuk jejího hlasu vyjadoval pekvapení. „Tedy

prosím za prominutí. Ale nebyla jsem sama v té

domnnce."

„Tááák, sleno?"

Pan Dundr sice toužil po píležitosti, aby

Agát mohl naznaiti, že nemá žádných závazk

ke Klotyld, ale nenadal se, že slena sama tako-
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výmto zpsobem na choulostivou vc udeí. Za-

smál se rozpait a ekl:

„Je to šlakovité a fatální, vzácná sleno, do

eho se lovk dostane následkem pouhé cere-

monie, estné funkce !"

„Nu a bylo by to taky njaké neštstí, pane

Dunde?" usmála se Agáta, opakujíc vlastní jeho

slova ped chvílí k Vejlupkovi.

„Pro mne snad ne, vzácná sleno,*' odpovídal

pan Dundlr, „a zdali pro slenu Klotyldu — tu

bychom se jí musili zeptat. Nerate zapomenout

na má léta a na její. Nebylo by to rovné a tedy

šastné spežení. Krom toho však "

Pan Dundr se zarazil.

„Krom toho ~ — ?*' otázala se potichu sle-

na Agáta.

„Vzácná sleno," rozpakoval se pan Dundr,

„nerad bych u vás upadl v podezení z nediskret-

nosti — ard mi nebylo nic sveno — je to pouhá

moje kombinace — ale z jistých okolností mohu
noudit, že slena Klotylda v záležitosti srdce své-

ho jest opatena. Byl bych tu naprosto pespO-

etným faktorem. Pro slenu Klotyldu nejsem,

neexistuji."

,,Jak se lovk mýlí," ekla slena Agáta.

„Te teprv chápu, emu jsem díve jinak roz-

umla. Její obasné zamyšlení, její zamlklost, její

pohlcíly kamsi v dáli. Vše to náleželo tedy n-
komu, kdo na veselce Nanynin nebyl ?"
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„Ano, vzácná sleno, ten tam chybl," potvr-

dil pan Dundr. A jako v myšlenkách dodal: „Ško-

da, že nebyl taky pozván. Pak bychom byli bývali

komplet."

Fiakr zastavil.

„Pro Pánaboha," zvolala slena Agáta, „už

jsme u nás! To nám cesta ubhla. Pánové, d-
kuji vám za doprovod."

Pan Dundr otevel, vyskoil, pomáhal slen
z vozu.

„Prosím vás, nezdržujte se již," ekla Agáta

a podávala panu Dundrovi ruku. „Jsem' doma,

je pozd, vy máte ješt daleko."

„Sleno," uklonil se pan Dundr, „jsem do po-

slední chvíle vaším sluhou. Práv proto, že jest

pozd, posekám, až vám oerberus oteve."

A spchal, aby zazvonil.

Agáta pozdravila ješt Ve j lupká do vozu, a

když došla pana Dundra, naklonila se k nmu a

ekla

:

„Musíte pana Vejlupká zase trochu povzbu-

diti, pane Dunde. Šel jste na nj; píliš zhurta —
mJ! Bože, jsou ti zamilovaní nkdy k smíchu.

Myslí skuten, že nikdo nic nepozoruje."

„Nic mu nebude, sleno," ubezpeoval pan

Dundr, „to jen tak v prvé chvíli ho zarazilo.

A šastný lovk! S jakým nevyerpatelným po-

kladem vrací se dnes pod stechu, kdežto já

tam nahoru do té poustevny zas jen sám a sám."
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„Jako já, pane Dunde," ekla prostomysln

slena Agáta. „Byl nám souzen spolený osud."

Pan Dundr se sklonil, poceloval Agát ruku

a pronesl s vroucností, které by se do nho ne-

byla nadálá:

„Sleno, vykla jste veliké slovo .

.

."

„Jaké pak?" podivila se Agáta.

V zámku zarachotilo, domovník odmykal, vra-

ta se rozevela.

„Dovolíte-li, odpovím na to nkdy budoucn,

vzácná sleno."

„Ale to se tším," usmála se slena Agáta.

„Tedy dobrou noc a na shledanou."

Jestliže pan Dundr chtl ješt nco íci, do-

movník to petrhl
;

pirazil vráten, zarachotil

klíem.

Pan Dundr se vracel k opuštnému Vejlup-

kovi

^



58. Pan Dundr uzavírá.

Dan Dundr se vrátil ke koáru, jehož dvíka
* po jeho vystoupení s Agátou byla zstala

otevena.

„Tak tedy, pane Vejlupku, tu jsem," ekl zve-

sela a zdvihl pravou nohu na stupátko. Ale hned

zase ji postavil na dlažbu, naklonil se a vykulil

oi do temného vnitku vozu. Koár byl prázdný.

„Kam se podl?" zvolal na koího.

„Prosím, kdo?" otázal se koí.

„Ten mladý pán, který s námi jel!"

„No, není-li ve voze, milostpane, tedy nám
útek'. Sak se mi jen te zdálo, že nco ápe po

tratuáru. To byl on."

„Zatrápený 1"

Pan Dundr nedoekl. Nkolika chvatnými kro-

ky byl na rohu, za rohem, hledl níže do Široké

ulice. Skuten, tam se ernala njaká postava,

spchající ku pedu.

„Hej!" houkl pan Dundr za uprchlíkem.

Chodec jakoby neslyšel, tíhl dále.
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„Hej, co to tropíte, pane Vejlupku!" houkl

pan Dundr podruhé.

Pan Durtdr byl by mohl desetkráte zvolati

své „hej!" teba hlasem tuím, nebyl by uprchlíka

zastavil. Ale jméno jeho, provolané tak drazn
v noní ticho, že zaletlo nkam až k Pasíské

ulici, zarazilo kroky Vejlupkovy. Za nic na svt
nedopustil by, aby je pan Dundr vykikl podruhé.

Slyšel kdysi, vraceje se pozd dom ze schze,

kterak honili njakého noního výtržníka a vali

za ním „chyte ho!'' — naež se z kterési ulice

vynoila policejní hlídka, zadržela stíhaného i sti-

hatele, odvedla všechno na strážnici. Vejlupek

ješt nebyl uvykl takovým pustým výjevm praž-

ským a tehdy mu vjelo leknutí do celého tla,

až se pod ním nohy tásly, a dlouho na tu noní
štvanici nezapomnl. Aby te pana Dundra na-

padlo vykiknout „chyte ho!" Aby ho taky po-

padla a vedla policejní hlídka! On — mezi dvma
nasazenými bodáky, jak tehdy patroly Prahou

za noci procházely! A zítra pan editel, potom
pan inspektor, potom snad okresní školní rada,

disciplinárka! A to všechno te, sotva že jest

na prvé stránce svého milostného románu s dra-

hou Amálkou!

Vejlupek tedy zarazil, váhav sice, jakoby

se rozmýšlel, nemá-li pece utéci, a pomalu se

obracel. Zatím ho pan Dundr dohonil.

„Co to tropíte, zpropadený Vejlupku," opako-
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val, chápaje ho za rukáv, za rameno. „Pro jste

mi utekl?*'

„Rate odpustit, ale už nemám daleko do-

m . .
." odpovídal Vejlupek.

„Vždy jsem vám ekl, že vás dovezu," káral

ho pan Dundr. „Pojte, staframente, a fiakrista

nemyslí, že mu chceme se zpropitným oba utéci!"

Vejlupek šel jako jehn a cestou rozpait

vykládal

:

„Nestojí to za zbytenou zajížku, pane e-

diteli. Byl bych došel. Myslil jsem, že se ješt

zdržíte. Zatím jsem mohl býti doma."

„Kde bych se zdržoval," ekl nevrle pan

Dundr. „Musil jsem pokat, až domovník oteve.

Ze svatby chodit pšky! Kdo to jakživ slyšel?!*'

„Slena Betyna s panem Petrhlem taky —
—" namítl Vejlupek.

„Pan Petrhlo moh' zstat doma, a slenu

Betynu byli bychom taky dovezli. Však oba vdli,

pro. Ale vy jste družba. Ostatn se slenou Amál-

kou Šel byste i vy teba na konec Prahy, to
v v/ i//

verim !"

Vejlupek sepjal prosebn ruce k panu Dun-

drovi, aby ho již netrápil.

„No, dobrá, tedy jen pojte, mladíce ne-

moudrá."

E>ošli, pan Dundr vstril Vejlupka do vozu,

vlezl za ním, ješt se nahnul ven a zavolal na

koího

:

„Jete !"
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Potom se pohodln opel do kouta, položil

Vejlupkovi ruku na koleno a ekl chlácholiv:

„My dva se nemžeme jen tak rozejít. Máme
si ješt ledacos povdt."

Koár se nehýbal.

„Co pak to?'' zvolal pan Dundr. „Snad nám
chlap neusnul?''

Poznovu vylezl — a pravdu byl dl. Koí na

kozlíku chrupal. Byl již pemožen.

„Tatíku," zatásl jím pan Dundr, „tady jsme,

jete!"

„Jo, jo, milostpane," protrhl se koí, a když

slyšel, jak dvíka zacvakla, práskl do koní, kola

zarachotila.

„Tak vidíte, mladíce, už jedeme,*' ekl spoko-

jen pan Dundr. A když Vejlupek neodpovídal,

pokraoval

:

„Abyste mi rozuml, pane Vej lupku, když

jsem se ped slenou Agátou zmínil o vaší sle-

ince — Amálce — nemyslil jsem nic zlého.

Holika se vám líbí, a to neškodí. Zdá se, že

ona vám taky srdíko otevela. Bute rád. Sle-

inka je hezké zvíátko, bude s ní radostný život.

Vn nezstanete poduitelem, pjdete výš, a

nechcete-li dvátku jen hlaviku poplést a jít

zas po svých, dokáte se jí. eknete-Ii si: tu

holku chci, ta musí být má — bude vaše.

Vte mn zkušenému. Ale kdybyste ji chtl jen

mámit, pro zábavu na nkolik nedl, pro krato-

chvil, to bych vám' neradil K tomu by jí bylo
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Škoda — a vždycky to stojí bolest. Vy snad ješt

nevíte o takových bolestech a zklamáních — já

o nich vím. A te mi eknte: máte Amálku

opravdu rád?"

Vejlupek popadl pana Dundra obma rukama.

„Pane editeli! Jak ji mám rád!"

„Tuze náramn?"
„Nade všechno na svt!"
„Chcete si ji vzít?"

„Dají-li mi ji
"

„Když vytrváte, dají. Zpoátku bude trochu

drahoty, jako vždycky, to se rozumí. Nemyslete

si, že vám ji posadí na klín. Musejí vás poznat,

a sleinka musí vydržet. Pak je vaše. Mohu-li

vám pak njak pomoci, všechno udlám, na to

se spolehnte."

„Vašnosti," ekl Vejlupek vroucn, „jak bych

vám byl vden!"
„No dobe," odpovdl pan Dundr.

Odmlel se. V duchu se vracel do Lazarské

ulice, vzpomínal na slenu Agátu. V tuto chvíli,

kdy sliboval pomoc Vejlupkovi, aniž vdl, jakým

zpsobem jí mže poskytnouti, pocítil bezdky,

že by sám ní pomoci poteboval. Snad Vej-

lupkovy. Neuvažoval o tom. V tu chvíli snad si

neuvdomoval, že in se dvrníkem Vej lupko-

vým, pipoutávaje ho k sob a sebe k nmu tím,

že se stal úastníkem jeho tajemství, koná vše

to z pouhého pudu vzájemnosti. Aby ml pro

všechny, pípady spojence. Dnešní nékolikahodin-



321

ný styk se slenou Agátou rozjail jej. Ozvalo

se v nm cosi jako zbytek mládí, ba, hovorem

s Agátou skuten jako by omládl. Již se v nm
neozývala pochybnost, není-li na všechno pozd;

již jej skoro pekonávalo bezpené pomyšlení,

že není pozd. Když dlel na blízku sleny Agáty,

pipadalo mu, jako by ji znal mnohem déle než

teprv ode dneška poledne. Obklopoval jej dech

jara, a v nitru jeho zvlnilo se cosi píbuzného

s tímto jarem zvení. Když promlouval s Vejlup-

kem, mizel ped ním znenáhla rozdíl vku obou.

Vejlupek zdál se mu starším, on sám sob mlad-

ším. A když se poddával tomuto klamu, uvdomil

si náhle, že oba tíhnou za stejným cílem, a po-

teba vzájemnosti s Vejlupkem sesílila se tím.

Takový byl myšlenkový i dojmový pochod, kte-

rý se pozvolna udal v duši pán Dundrov. Pan

Dundr tehda ješt nemohl slyšeti starého gene-

rála, zpívajícího v Onginu: Láska kvete v každém

vku — ale jeho duší táhl jakýsi samodílný

nápv, vyjadující cosi velmi podobného. A ne-

byla-li to urit láska, byla to náklonnost. Po-

cítil to pan Dundr ve chvíli, když za Agátou za-

padla vrata domovní, která jej od ní oddlila

neprostupnou pehradou. Prudcse a siln uchvátila

ho tu touha, aby mohl v patách za ní, aby byla

jeho. Naposledy snad ozvalo se tu a promluvilo,

co bylo dávno pohbeno pode vším jeho staro-

mládeneckým životem. Ješt v tom popelu zma-

ených nadjí mládí doutnala jiskra, aniž sám

I. Herrmarn, XXV. Vdavky Nanynky Kulichovy. IL 21a
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O ní vdl, a rozhoívala se znenáhla, eho se

dávno byl odekl, na léta již nepomyslil, pozno-

vu se rozháralo. Touha po sdílné, družné bytosti,

po spolenici života. Pan Dundr ve snách se ne-

nadal, že k takovým koncm pivede ho svatba

Nanynina, na kterou byl pozván jako ceremoná

z ochoty. Ale bylo tomu tak.

Vz hrel, hrel, lucerny kmitaly se, jednot-

liví chodci míhali se mimo jen jako stínové posta-

vy a zas mizeli. Oba svatebané byli pohrouženi

v myšlenky, hodnou chvíli nikdo z nich nepromlu-

vil. Te se setmlo, vz mocn rachotil a dunl

pod njakým hlubokým obloukem klenby. Projel

a hned potom zamíil oste v levo, koové napjali

síly do vršku, projeli njakou branou, a tu se

rachot kol mírnil, jako by se ztrácel do sira

i do výše.

Pan Dundr vzhlédl a poznal, že jsou na Kar-

lov most. Již sahal po kauukovém balónku,

aby jej smákl a písknutím zarazil koího, jenž

patrn v rozespalosti byl zapomnl, že má jeti

do ulice Celetné, a zamíil pímo na Malou stra-

nu. Ale pan Dundr jinak se rozmyslil. Také tak

dobe. Doveze jej kmotr nahoru a pak se vrátí

s Vejlupkem a složí jej v Celetné. Fiakr je bez-

toho z Nového msta, musí nazpt.

Než te probral se z myšlenek i Vejlupek,

rozhlédl se, a zpozorovav kamenné zábradlí most-

ní, skupiny svatých na nm, zvolal v úžase:

„Vždy m vezete na Malou stranu!"
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„Nic nevadí, mládene. Za chvíli pojedete

zpátky."

„Ale kdy se dostanu dom! Zítra mám školu."

„Nedlejte si z toho nic. Já taky. A radji

bych šel místo vás do školy než do amtu. Ml
byste vidt v pondlí ten tábor bab, co nás tam

loblhají. Dnes každý projedl a propil, co vera

dom pinesl, a zejtra seberou doma kde co a

zanesou nás tam. Pijte se nkdy na to podívat."

Pejeli po most, projeli Mosteckou ulicí,

pes námstí, a tu se strmila ulice Ostruhová.

Popojeli nedaleko, a te se zdálo, že koním do-

chází dech. Splnila se pedpov koího, kterou

pronesl, když mu pan Dundr ped vraty domu
Myslíkovských uroval, kam koho zaveze. Valaši

skuten dnes dostali pro vítr, díve ješt, než

svj úkol dokonali. Tepali podkovami v dlažbu,

až z ní jiskry vykesávali, péra stenala a skípala,

vz lezl jako hlemýž — a pojednou se zastavil.

Koí rychle utahoval brzdu, aby mu kola pozpát-

ku nesjela.

Pan Dundr ekal pl minuty, naež vystril

okénkem hlavu a zahoukl:

„Tak co, tatíku, pojedeme nebo vás máme do
vršku vytlait?"

Koí mávl rukou ke koním a ekl s výrazem

malomoci

:

„Mílostpane, jsou trop! Nebyla to malikost,

všechny ty dnešní ryty. Nohy se jim tesou, mu-

sejí si trochu odpoinout."
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„Jak pak dlouho k tomu potebují?" otázal se

pan Dundr pichlav. „Pl hodiny — hodinu?"

Fiakrista pokril rameny.

„Tžko íci, milostpane. Možná, že je na tu

kalvárii dnes už vbec nevyženu."

„To nás chcete vysypat?" rozhorlil se pan

Dundr. Než sotva že to vykl, rozmyslil se. ukl
do Vejlupka. „Nic naplat, mládene, musíme ven,

valaši nemohou dále."

Vystoupil z vozu a ekl ke koímu:
„Dobe, tatíku, netýrejte již ta hovada, do-

bhneme to. Tu máte na pivo a obrate. Bute
, s Pánembohem!"

Vejlupek taky již stál na dlažb, fiakrista o-

bracel kon, a Vejlupek se na to díval jak u vy-

jevení. Pojednou zvolal:

„Ale pro pak m jste taky vytáhl, vašnosti?

Vždy tu nemám co dlat — já bydlím v Ce-

letné!"

„Tak tedy supi to, mladý pane," vykikl fia-

krista, „vlezou tam zase! S kopce jich uvezu."

„Na sklenici piva byste se mnou nešel, mlá-

dene, na malé posezení?" ekl pan Dundr s cha-

bou nadjí, že ho pozvaný uposlechne.

„Vašnosti, dnes už ne," odpovídal Vejlupek

v rozpacích, že musí odmítnouti. „Zítra, pozejtí,

kdy budete chtít, ale dnes už je pozd. Škola,

škola!"

„Tedy jdte k šípku!" vzdával se pan Dundr

malomysln. „Zstanu zase jako kl v plot. Ale
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platí: pijdu si pro vás, až se ze všeho dokonale

vyspíte. Posedíme spolu, pohovoíme si. Máme
si mnoho co povdt, a te vám dobrý kamarád

nebude na škodu. Na zdar, mládene i"

Vejlupek stiskl mu ruku, vpadl do dvíek,

pibouchl za sebou, a vz hrel níže k mostu,

na Staré msto
Pan Dundr chviliku za ním pohlížel. Potom

se obrátil, švihl rukavikami do vzduchu a ekl

k sob:
„Na konec tedy zase sám, jako vždycky.

Zatracená mizérie!"

A jda výše, hovoil u sebe zcela potichu,

slova nemluv:

„Novák si odvezl Nanynku, Saloupek má svo-

ji Albínku — a hezky pohodln, pod jednou ste-

chou — splašený Petrhlo vyhrál frajlajn Be-

tynu, tenhleten si odváží plné srdce Amálky, jen

já plavu jak eremita do té své poustevny nahoe
— sedím tam jako kižák v pavuin — mouchy

mi lítají kolem nosu "

Pan Dundr se podíval na hodinky.

„Hleme, ješt není tak pozd, pl jedné.

To bych v Renthauze ješt nkoho zastihl."

V tesklivosti, jaká ho pepadla po rozlou-

ení s Vej lupkem, bylo to skoro utšující po-

myšlení.

„Podíváme se tam," rozhodl se.

Popošel ješt výše, nad Morzinský palác, a

tu zahnul v levo do starého prchodního domu,
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V oblíbený pístav, ve kterém' trávil 'Rvé mládencc-

ké veery mezi druhy stejnéhio osudu, do Staré-

ho Renthauzu.

Prošel hlubokým prjezdem, pes dlouhý

dvr, jedinou lucernou osvtlený, vpadl do šen-

kovny a zamíil do „kasina", které bylo útulkem

jeho spolenosti.

Nezklamal se. Ješt tam sedli ti nebo tyi
pánové, kteí ho nesmírným halasem pivítali.

Pan Dundr se na n pívtiv usmál, ale již po-

litoval, že sem vlezl. Svtnice byla zakouena

i zakyslá ; všeliké zbytky veerního stolování, zá-

pach po- sardinkách, slanecích i cibuli a nedo-

pitky piva na stolech protivily se mu.

Povsil cylindr, svlékl svrchník. A když se

objevil v erném úboru, ve fraku, v jehož dírce

ješt vzela snílka rozmariny, byl zahrnut píva-

lem otázek a vtip, na nž mu bylo nechutno od-

povídati. Jaký to rozdíl ovzduší, onde pod Kar-

lovem ješt ped hodinou, v domácnosti rozjaené

veselou svatbou, kde to vypadalo, jakoby všichni

byli jediná rodina — a tuto po plnoci, kde ho

páni rudých tváí vítají rachejtlemi vymrskaných

vtip, které vyslechl stokráte. Jindy, když s nimi

sedal od poátku, od asného veera, ani nepo-

zoroval, jak nálada každým dalším pohárem vy-

zrává až k blábolení a nevkusnému výrazu. Ale

dnes, když sem zapadl na zbytek stolování, kdy

všechno již dýše pesycením i znavením a pronáší

nejapnosti, naplnilo ho to rozmrzelostí a steskem.
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Povelel si pivo a peskoval se v duchu, pro nešel

pímo dom. Pro tyhle splašky a tlachy sem za-

padl? A mil jednoho po druhém. Nejmilejší le-

nové spolenosti byli již díve odešli, co zbylo,

o to vru nestál.

A te ped ním vytanula postava sleny

Agáty. Aby ho tak vidla, jak ten veer skon-

il. Již spí ve svém skromném a jist istotném,

útulném píbytku, jemu se ješt zachtlo tohoto

požitku! Fi, Dunde, ekl sám k sob, ml jsi

jít dom. Však pjde, jen co dopije. A tak taky

uinil.

Když zase vyšel na ulici, vydechl nkolikrát

zhluboka, jako by chtl z hrudi vyhnati vše, eho
se tam uvnit by/ nalokal. Zlobil se na sebe, že

si tak pokazil milý dojem a závrek dneška.

Stoupal do vrchu a pomalu okíval na chlad-

ném noním vzduchu. Hospoda zapadala za ním

jako v mlhy a na mysl vynoily se mu zase chvíle

u Knedlhan^í, odchod, jízda s Agátou, jeho po-

slední hovor s ní i její slibné vyzvání „na shle-

danou".

„Ano," povídal si pan Dundr, rázn vykra-

uje a pevn dopadaje na podpatky, jako by tím

peetil svoje odhodlání, „ano, shledáme se zase

— a brzy. Na odklady není mnoho asu — a

jsou zbytené."

Byl nahoe, zahnul do Hluboké cesty. Již mi-

nul svj dm, ale ješt se chtl podívati v zahra-

dy, ozáené msícem, i na strá Petína. Zastavil
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se blíže „Starého presu", opel se o ze, hledl
v širou kotlinu pod sebou a dýchal plnými plí-

cemi.

„Samo sebou se rozumí, milá sleno Agáto,

že se shledáme," hovoilo v nm.
Te mu pipadla na mysl slena Klotylda.

„Hleme, hleme, tedy sleinka byla na m
políena! — Hezká holika, hodná holika —
ale pokazilo se to staré paní. Kehotinka sama o mne
jist nestála, bude jí lépe s panem Švalbenšvan-

cem. I kdybych se byl pehmátl a vzal si ji, nikdy

by vedle mne na nj nezapomnla. Ale za to

uctiv dkuju. Bude-li to milá slena Agáta, spo-

kojí se jen se mnou nadobro .

.

."

Pod msícem peplul mrak, na chvilku se

zatmlo. Pan Dundr bezdky pohlédl vzhru k Po-

hoelci, vzpomnl na mladé manžely. Kdesi odbí-

jely hodiny druhou s plnod.

„Ale te dom, Chrysostome," tleskl si ru-

kavikou do dlan, „je as do postele."

Došel k domu, a nemaje dnes klíe, zazvonil.

Než mu babka pišla otevít, rozhlédl se pan

Dundr ulicí vzhru i dol. Všady bylo pusto.

A tu pan Dundr posledn zhluboka vydechl, a

jakoby se obával, že v chodb domovní, na scho-

dech nebo snad i doma u nho nebude dosti pro-

storu na to, co si ješt chce íci, zašeptal široce,

jakoby sdloval noním vánkm na všechny

strany:
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„Já tak nezstanu, já se pece ješt ožením.

Povídám : ožením se !"

V zámku zaskípl klí. Pan Dundr se otoil

a vpadl do tmavé chodby domovní.

Tím doekl a ve tmu zapadl poslední úast-

ník dnešní svatby a jím taky uzavírá se histo-

rie vdavek Nanyniných i všeho, co se kolem

nich udalo v onom ísle popisném pod Karlo-

vem, odkud si Novák Nanynku odvedl. Arcif o-

sudy všech úastník mly pokraování, veselé

i rmutlivé. Ale pro dnešek uinil pan Dundr d-
raznou teku celé historie. Kéž se po svém ku-

rážném odhodlání dobe vyspí!

Konec dílu druhého, posledního.

21b
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